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Θεσσαλονίκη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την εκμίσθωση λατομείου αδρανών υλικών σε
δημόσια δασική έκταση εμβαδού 122.780,89 τ.μ.,
εντός λατομικής περιοχής, στη θέση «Λατομείο» της
Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους, Δήμου
Αμφίπολης, Νομού Σερρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την με Α.Π. οικ.64105/27-9-17
Απόφασή του (Α.Δ.Α.: 6ΝΔΨΟΡ1Υ-6ΦΔ) διακηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση ενός (1) δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού
122.780,79 τ.μ. που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους,
Δήμου Αμφίπολης, Νομού Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.2837/00
και τις κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.1428/84, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.2115/93
και την αριθμ.

Δ10/Φ68/30842/7-12-93 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και

Τεχνολογίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.17611/30-11-2000
και Δ10/Φ.68/οικ.10693/3065/8-6-05 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 13:00 (λήξη
επίδοσης προσφορών) στο γραφείο 101γ, 1

ος

όροφος, της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53, 546 48 Θεσσαλονίκη.
H συμμετοχή στη δημοπρασία αφορά αποκλειστικά στους εκμεταλλευτές των λατομείων του Νομού
Σερρών, τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 8 ή 9 του
άρθρου 20 του Ν.2115/93. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να μισθώσουν έναν και μοναδικό λατομικό χώρο
ο καθένας.
Ο συναγωνισμός μεταξύ των πλειοδοτών γίνεται επί του παγίου και αναλογικού μισθώματος και της
ελάχιστης ετησίας παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους υποφακέλους (Α και Β) ως εξής:
Ι. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α – Στοιχεία προσφέροντος - Δικαιολογητικά, θα περιέχει:
α)

Πλήρη στοιχεία του πλειοδότη : ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτοαντίγραφο δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δ.Ο.Υ, απόσπασμα ποινικού μητρώου
(για τυχόν αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα), φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή
αναγκαστική

διαχείριση

και

σε

περίπτωση

νομικού

προσώπου,

εκτός

των

παραπάνω,

να

εκπροσωπηθούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (με
φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας) και να καταθέσει στην επιτροπή όλα τα
αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα (Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν
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τροποποιήσεων αυτού σε Φ.Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. νόμιμης εκπροσώπησης, Απόφαση συμμετοχής στον
διαγωνισμό, Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: καταστατικό
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού).
β) Στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες είναι εκμεταλλευτές λατομείων τα οποία
λειτουργούσαν ή λειτουργούν στο Νομό Σερρών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 8 ή 9
του άρθρου 20 του Ν.2115/1993, καθώς και ότι δεν έχουν μισθώσει άλλο λατομικό χώρο μέσα σε
λατομική περιοχή του Νομού Σερρών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1α του άρθρου 7 του
Ν. 2837/2000. Ειδικότερα οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών της παρ. 9 του άρθρου 20 του
Ν.2115/93 θα πρέπει να υποβάλλουν και απόφαση κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου.
ΙΙ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β – Οικονομική προσφορά, θα περιέχει:
α) Το προσφερόμενο πάγιο μίσθωμα εκφραζόμενο σε Ευρώ / στρέμμα.
β) Την ετήσια παραγωγή εκφραζόμενη σε κυβικά μέτρα.
γ) Το αναλογικό μίσθωμα εκφραζόμενο σε ποσοστό επί τοις εκατό, επί της προσδιοριζόμενης τιμής
πωλήσεως του 622 θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου της εγκεκριμένης αναλύσεως
τιμών και περιγραφικού τιμολογίου έργων οδοποιίας.
δ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η χρονική ισχύς
της οποίας να καλύπτει τουλάχιστον χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της
δημοπρασίας, ποσού ίσου με το 60% του προσφερόμενου ελαχίστου ετησίου συνολικού μισθώματος.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί μία μόνο φορά.
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53, 546 48 Θεσσαλονίκη και έχουν αναρτηθεί στην Περιφερειακή
Ενότητα Σερρών και στον Δήμο Αμφίπολης του Ν. Σερρών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 101β στο κτίριο
της οδού Στρωμνίτσης 53 στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και στο τηλ. 2313309144 ή 2313309382 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Δρ Ιωάννης Κ. Σάββας

2

