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 Κοζάνη, 12 Ιουλίου 2022 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: - 75879 - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 
      

Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. - Κοζάνη   

Τ.Κ. : 50100    

Πληροφορίες : Ι. Μανώλης   

Τηλέφωνο : 2463-092307   

Ηλεκτρ. δ/νση : vlasth@apdhp-dm.gov.gr   

Δικτ. Τόπος : www.apdhp-dm.gov.gr    

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ ΟΤΙ 
 

Εκτίθενται σε πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία προς εκποίηση πρόβατα του Πρότυπου 

Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης της Βλάστης Κοζάνης, ανερχόμενα σε τουλάχιστον 180 

προβάτων, ζώντος βάρους κατά μέσο όρο 50 κιλά, υπό τους εξής όρους και υποχρεώσεις: 

1) Η δημοπρασία θα γίνει στο σύνολο των προβάτων (επί του συνολικού τους βάρους) και 

έτσι λογίζονται και οι προσφορές των πλειοδοτών. 

2) Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό του ενός ευρώ και δέκα λεπτών (1,10 €) ζώντος 

βάρους, σύμφωνα με τις τρέχουσες αγοραίες τιμές + Φ.Π.Α.. 

3) Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία εάν δεν καταβάλει στους ενεργούντες την 

Δημοπρασία υπαλλήλους, ως εγγύηση, το δέκατον της αξίας του συνόλου των εκποιουμένων αμνών, 

με βάση τις τρέχουσες τιμές και τα κατ’ εκτίμηση συνολικά κιλά των αμνών, ανερχόμενο στο ποσό 

των οκτακοσίων ευρώ (990,00 €). 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά το τέλος της δημοπρασίας και κρατείται αυτή του 

τελευταίου πλειοδότη, η οποία επιστρέφεται σ’ αυτόν με απόδειξη μετά την έγκριση των πρακτικών 

της Δημοπρασίας και αμέσως μετά την κατάθεση στους ενεργούντες τη δημοπρασία υπαλλήλους ή 

στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας, ή στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και 

Εκπαίδευσης της Βλάστης, οικείου γραμματίου, ή διπλοτύπου είσπραξης για το σύνολο του 

εκπλειστηριάσματος. 
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4) Όποιος λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση της ποιότητας, της 

κατάστασης και του αριθμού των εκποιημένων προβάτων, καθώς και του γεγονότος ότι ο οριστικός 

αριθμός και το βάρος των προς εκποίηση προβάτων μπορεί να παρουσιάσει αυξομειώσεις τόσο ως 

προς τον αριθμό, όσο και ως προς το μέσο βάρος των προβάτων. Ο πλειοδότης δεσμεύεται να 

αγοράσει το σύνολο των προβάτων που θα είναι διαθέσιμο κατά την ημέρα της παραλαβής, καθόσον 

είναι αδύνατον να προσδιοριστεί επακριβώς ο συνολικός αριθμός των προβάτων και το συνολικό 

τους βάρος την στιγμή της παραλαβής. 

5) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και 

Εκπαίδευσης Βλάστης, την Παρασκευή 15 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022 και ώρα 10:30 και 

λήγει την 12:30. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αποβεί άγονη 

θα διενεργηθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 18 Ιουλίου 2022. 

 

 Με εντολή ασκώντα καθήκοντα 

Συντονιστή της Α.Δ.Η-Δ.Μ. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας 
 

 

 

Αντώνιος-Περικλής Μούντζιας 
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