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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚOY ΑΚΙΝΗΤOY (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

(ΡΑΛΑΜΑΣ – ΚΑΜΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), EΜΒΑΔΟΥ 26.024,00 T.M, TO OΡΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ  ΣΕ 

ΕΥΥΤΕΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΟ, ΧΩΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ(ΦΕΚ119/Βϋ/13-2-1998) ΜΕ 

ΣΚΟΡΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. το Ρ.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81). 
2. το Ν.3852/2010. 
3. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06). 
4. τθν αρικ. 300/22-4-2019  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν εκμίςκωςθ ακινιτων.   
5. τθν 122/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι τθσ δθμοπραςίασ. 
 

ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 

Ρλειοδοτικι φανερι δθμοπραςία  με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ εκμίςκωςθσ δθμοτικοφ ακινιτου 

(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΡΑΛΑΜΑΣ – ΚΑΜΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 

EMBADOY 26.024,00 T.M, TO OΡΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ  ΣΕ ΕΥΥΤΕΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΟ, ΧΩΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ(ΦΕΚ119/Βϋ/13-2-1998) ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 

  

 και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον.  
 
 
 
 



 
 
 
 

Άρκρο 1 

Αντικείμενο - Διατάξεισ  

Με τθν παροφςα διακθρφςςουμε τθν εκμίςκωςθ τθσ δθμοτικισ ζκταςθσ, που αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 2 κατόπιν 

διεξαγωγισ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ. Η δθμοπραςία και θ μίςκωςθ διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 4512/2018, το ΡΔ 

270/81, τθν υπ’ αρ. 19690/19-4-1995 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Βιομθχανίασ, Ζρευνασ & Τεχνολογίασ, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε από τθν υπ’ αρ. 19661/6-6-2001 όμοια και ιςχφει και τθν υπ’ αρ. 171313/428/15-2-2018 Κοινι Απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ. Αντικείμενο τθσ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ 

είναι το ελάχιςτο προςφερόμενο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα (άκροιςμα παγίου και αναλογικοφ μιςκϊματοσ).  

 

Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ και κοινοποιείται ςτθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου και τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

 

Άρκρο 2  

Ρεριγραφι μιςκίου ακινιτου 

Τμιμα δθμοτικισ δαςικισ ζκταςθσ (ςτθ κζςθ ΡΑΛΑΜΑΣ – ΚΑΜΑΙ τ.κ. Ρθγισ Λζςβου), εμβαδοφ 26.024,00 τ.μ., το οποίο ανικει 

ςε ευρφτερο λατομικό χϊρο, χωροκετθμζνο εντόσ λατομικισ περιοχισ (ΦΕΚ 119/Β’/13-2-1998) με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ 

αδρανϊν υλικϊν και θ οποία ζκταςθ ορίηεται από τισ κάτωκι ςυντεταγμζνεσ κατά ΕΓΣΑ 87:  

A/A X Y 

0  710177.01  4338567.79 

1  710220.09  4338530.17 

2  710241.63  4338496.47 

3  710314.77  4338479.81 

4  710372.27  4338447.76 

5  710447.59  4338388.38 

6  710424.74  4338508.28 

7  710381.22  4338541.89 

8  710306.41  4338550.74 

9  710220.46  4338629.85 

10  710144.38  4338699.31 

 

Άρκρο 3 

Πργανο διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί από τθν αρμόδια επιτροπισ του άρκρου 1 του ΡΔ 270/81, που ζχει οριςτεί με απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ.  

 

Άρκρο 4 

Τόποσ & χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ 

Η δθμοπραςία είναι φανερι πλειοδοτικι με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ (άρ. 54, Ν. 4512/2018) και κα διεξαχκεί ςτο δθμοτικό 

καταςτιματα τθσ ζδρασ του Διμου Μυτιλινθσ, επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου, αρ. 13-17, ςτθ Μυτιλινθ (1οσ όροφοσ - Τμιμα 

Δθμοτικισ Ρεριουςίασ). Ο ακριβισ χρόνοσ κατάκεςθσ των προςφορϊν και διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ κα οριςτεί ςτθν 

περίλθψθ διακιρυξθσ του Δθμάρχου, θ οποία και κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα. 

 

Άρκρο 5 

Τρόποσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ – Ζγκριςθ αποτελζςματοσ 

Η δθμοπραςία είναι φανερι πλειοδοτικι με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το 

ενδιαφζρον τουσ να μιςκϊςουν το ανωτζρω ακίνθτο, κατακζτοντασ προσ τοφτο ςχετικι Αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από ςφραγιςμζνο 



Φάκελο Ρροςφοράσ -το περιεχόμενο του οποίου αναλφεται ςε επόμενο άρκρο- ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ και 

ςυμμετζχοντασ ςτθ φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία κατά τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ, που κα οριςτεί ςτθν περίλθψθ 

διακιρυξθσ του Δθμάρχου. Οι Φάκελοι Ρροςφορϊν πρωτοκολλϊνται (με αναφορά ϊρασ κατάκεςθσ) και αποςτζλλονται αμζςωσ 

ςτο αρμόδιο Τμιμα Δθμοτικισ Ρεριουςίασ (υπόψθ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ Δθμοπραςιϊν - άρ. 1, ΡΔ 270/81). Μετά τθ λιξθ 

τθσ δθμοπραςίασ δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ προςφορϊν.  

 

Η Επιτροπι Διεξαγωγισ Δθμοπραςιϊν κάνει δεκτοφσ ςτθ φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία τουσ ενδιαφερόμενουσ, που 

κατζκεςαν ςφραγιςμζνο Φάκελο Ρροςφοράσ ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ) 

αποκλειςτικά και μόνο μζχρι το πζρασ τθσ θμζρασ και ϊρασ, που ορίηεται ςτθν Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ του Δθμάρχου, 

αποκλείοντασ τθ ςυμμετοχι όλων των υπολοίπων.   

 

Για τθ δθμοπραςία ςυντάςςεται πρακτικό, ςτο οποίο αναγράφονται οι διατυπϊςεισ που τθρικθκαν, οι ςυμμετάςχοντεσ ς’ αυτιν, 

θ προςφορά του κακενόσ και ο αναδειχκείσ πλειοδότθσ. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ τθσ 

δθμοπραςίασ, τον αναδειχκζντα πλειοδότθ και τον εγγυθτι του και υποβάλλεται προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου για 

ζγκριςθ ι μθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ. 

 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ εξετάηεται από τθν επιτροπι αν τθρικθκαν οι προβλεπόμενεσ ςτθ διακιρυξθ προκεςμίεσ 

και δθμοςιεφςεισ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν τθρικθκαν θ δθμοπραςία ματαιϊνεται. 

 

Με τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ αποςφραγίηονται ενϊπιον των ενδιαφερομζνων οι Φάκελοι Ρροςφορϊν, που κατατζκθκαν 

εγκαίρωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου και ελζγχονται και μονογραφοφνται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

τα κατατεκζντα δικαιολογθτικά.  

 

Η Επιτροπι αποδζχεται ι αποκλείει τουσ ενδιαφερόμενουσ, που δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ οικείασ Διακθρφξεωσ. Η απόφαςθ 

τθσ Επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να ςυμμετάςχει ι να πλειοδοτιςει ςτθν δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τοφσ 

από τθν διακιρυξθ προβλεπόμενουσ όρουσ, αναγράφεται ςτο πρακτικό.  

 

Ρρϊτα αποςφραγίηεται ο «Υποφάκελοσ Α - Δικαιολογθτικά». Η αποςφράγιςθ του «Υποφακζλου Β - 
Οικονομικι προςφορά» πραγματοποιείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων, με βάςθ τα ςτοιχεία 
του «Υποφακζλου Α – Δικαιολογθτικά», πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτθ δθμοπραςία.  

 

Στθ ςυνζχεια και εφόςον ο προςφζρων, με βάςθ τα ςτοιχεία του «Υποφακζλου Α – Δικαιολογθτικά», πλθροί τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ του ςτθ δθμοπραςία, αποςφραγίηεται ο Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Η αποςφράγιςθ και του εν λόγω 

υποφακζλου γίνεται δθμόςια και οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτο πρακτικό κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μετά του 

ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ.  

 

Ρροςφορζσ οι οποίεσ δεν ςυνοδεφονται από όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ δεν υπόκεινται ςε 

αξιολόγθςθ.  

 

Ο ςυναγωνιςμόσ μεταξφ των πλειοδοτϊν γίνεται -ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 3 τθσ υπ’ αρικμ. 

ΔΑΡ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ- επί 

του παγίου, του αναλογικοφ μιςκϊματοσ και τθσ ελάχιςτθσ ετιςιασ παραγωγισ. Η προςφορά είναι δεςμευτικι για τον κάκε 

πλειοδότθ. Από τισ ζγκυρεσ προςφορζσ, επιλζγεται ωσ περιςςότερο ςυμφζρουςα για το Διμο θ προςφορά, με τθν οποία (με 

βάςθ και τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ) επιτυγχάνεται το υψθλότερο ελάχιςτο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα (άκροιςμα παγίου και 

αναλογικοφ μιςκϊματοσ).  

 

Σε περίπτωςθ προςφοράσ του ίδιου ελάχιςτου προςφερόμενου ςυνολικοφ ετιςιου μιςκϊματοσ από περιςςότερουσ του ενόσ 

ςυμμετζχοντεσ, αξιολογείται ωσ καλφτερθ για το Διμο θ προςφορά που προβλζπει το μεγαλφτερο ποςό επζνδυςθσ για 

μθχανολογικό εξοπλιςμό, κακϊσ και για τισ ςχετικζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τισ ανάγκεσ του 

λατομείου, ςυμπεριλαμβανομζνου του εξοπλιςμοφ που αφορά εξόρυξθ, εςωτερικι μεταφορά και επεξεργαςία, εντόσ τθσ πρϊτθσ 

πενταετίασ από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ. Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν ωσ προσ αμφότερα τα ωσ άνω κριτιρια, 



λαμβάνονται υπόψθ, ωσ κριτιρια επιλογισ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ: α/ο υψθλότεροσ κφκλοσ εργαςιϊν ςυνολικά των 

τελευταίων 3 θμερολογιακϊν ετϊν προ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, β/ θ εμπειρία ςε λατομικζσ εργαςίεσ και γ/ θ 

δυνατότθτα του ςυμμετζχοντοσ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ, που αναλαμβάνει με τθν προςφορά του. Τα κριτιρια β/ και γ/ 

εξετάηονται ςε περίπτωςθ ιςοδυναμίασ ωσ προσ το α/ κριτιριο.  

 

Ο πλειοδότθσ, ο οποίοσ ζδωςε το υψθλότερο ελάχιςτο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα, υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο 

εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ και ζτςι κακίςταται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνοσ 

με αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ ςτεροφμενοσ του ευεργετιματοσ τθσ 

διηιςεωσ και διαιρζςεωσ. 

 

Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ενδιαφερόμενοι (φυςικά πρόςωπα ι νόμιμοι εκπρόςωποι νομικϊν προςϊπων) κα πρζπει να παρευρεκοφν 

αυτοπροςϊπωσ ςτθ φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία και τθν αποςφράγιςθ των Φακζλων κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα, 

που κα γνωςτοποιθκεί με τθ δθμοςίευςθ Ρερίλθψθσ τθσ παροφςασ ςτον τοπικό τφπο. Εφόςον φυςικό πρόςωπο ι νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ νομικοφ προςϊπου επικυμεί να μετάςχει ςτθ δθμοπραςία και να πλειοδοτιςει δι’ αντιπροςϊπου οφείλει (επί ποινι 

αποκλειςμοφ) να εφοδιάςει αυτόν με ςχετικό εξουςιοδοτικό ζγγραφο από ςυμβολαιογράφο ι κεωρθμζνο για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, ςτο οποίο κα κακορίηεται ρθτά το περιεχόμενο τθσ πλθρεξουςιότθτασ (κατάκεςθ φακζλου, ςυμμετοχι ςτθ 

δθμοπραςία, πλειοδοςία, υπογραφι των πρακτικϊν και όλων των εγγράφων, που κα του ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι). Ο 

αντιπρόςωποσ οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ με τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ 

κατακζτοντασ το ανωτζρω εξουςιοδοτικό ζγγραφο και φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

θ Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ αποκλείει τθ ςυμμετοχι του με απόφαςι τθσ, που καταχωρείται ςτα πρακτικά τθσ 

δθμοπραςίασ.  

 

Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ το πρακτικό υπογράφεται από τθν Επιτροπι διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, από τον πλειοδότθ, ο 

οποίοσ ζδωςε το υψθλότερο ελάχιςτο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα και από τον εγγυθτι του και υποβάλλεται εντόσ πζντε (5) 

θμερϊν από τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, θ οποία αποφαςίηει για ζγκριςθ ι μθ του 

αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ (άρ. 72, Ν. 3852/2010). Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν παρζλευςθ του παραπάνω πενκθμζρου, 

όςοι ςυμμετείχαν ςτθ δθμοπραςία ζχουν δικαίωμα να λάβουν γνϊςθ του Ρρακτικοφ τθσ Επιτροπισ και ςε τρεισ (3) θμζρεσ από 

τότε που ζλαβαν γνϊςθ του Ρρακτικοφ, δικαιοφνται να αςκιςουν ζνςταςθ για ενδεχόμενεσ παραλείψεισ ενϊπιον τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία και αποφαίνεται εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ. Η Οικονομικι 

Επιτροπι, αφοφ αποφανκεί για τισ ενςτάςεισ που τυχόν ικελαν υποβλθκεί, εκδίδει απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι όχι του 

αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, θ οποία επιδίδεται με απόδειξθ ςτον πλειοδότθ και ςε όλουσ που ςυμμετείχαν ςτθν 

δθμοπραςία και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αιγαίου. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των πρακτικϊν και 

του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του διμου ι τθσ εποπτεφουςασ αρχισ.  

 

 

Άρκρο 6 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία  

Στθ δθμοπραςία ζχουν δικαίωμα να λάβουν μζροσ αποκλειςτικά οι εκμεταλλευτζσ του υπολοίπου τμιματοσ του ιδίου 

χωροκετθκζντοσ λατομικοφ χϊρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 1, παρ. 1, 5 τθσ υπ’ αρικμ. 19690/19-4-1995 Κοινισ 

Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Βιομθχανίασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι εγκρίςεισ τθσ τεχνικισ μελζτθσ, των περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ επζμβαςθσ ςτθ δαςικι ζκταςθ, κα πρζπει 

να αναφζρονται ςτο ςφνολο του χωροκετθκζντοσ λατομικοφ χϊρου.  

 

Άρκρο 7 

Δικαιολογθτικά – Οικονομικι Ρροςφορά - εγγυιςεισ 

Πλοι ανεξαιρζτωσ οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν ςτο 

Ρρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ ζωσ τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, που κα γνωςτοποιθκεί με τθ δθμοςίευςθ Ρερίλθψθσ 

τθσ παροφςασ ςτον τοπικό τφπο, τα κάτωκι:  



A. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ(εκτόσ φακζλου). Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςφζροντοσ: ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεφκυνςθ, τθλζφωνο κλπ κα ςυνοδεφεται από: 

B. Σφραγιςμζνο Φάκελο Ρροςφοράσ (κυρίωσ φάκελο), ο οποίοσ κα πρζπει να  περιλαμβάνει δφο 

ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ (Α & Β) ωσ εξισ : 
 

ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Α – Δικαιολογθτικά κα πρζπει να περιζχει:  
 

 I. Για τον πλειοδότθ 
 i. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο.  
 ii. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (για τυχόν αδικιματα ςχετικά με τθν επαγγελματικι τουσ 

δραςτθριότθτα), για τουσ διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Ρ.Ε., τον πρόεδρο και 
διευκφνοντα ςφμβουλο ςε περίπτωςθ Α.Ε., τα φυςικά πρόςωπα ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. Σε 
περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου δεν είναι λευκό, κα υποβάλλεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι Συμβολαιογράφου περί των αδικθμάτων που αφοροφν οι 
καταδίκεσ που είναι γραμμζνεσ ςτο μθτρϊο. Αν από τθν ζνορκθ βεβαίωςθ προκφπτει ότι κάποια 
από τισ καταδίκεσ αφορά ςτα αδικιματα που προκαλοφν αποκλειςμό των διαγωνιηομζνων, 
προςκομίηεται θ καταδικαςτικι απόφαςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν το αδίκθμα αφορά τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ του διαγωνιηόμενου. Η ζνορκθ βεβαίωςθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ για 
όςο χρόνο αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενο του ποινικοφ μθτρϊου.  
Τα αδικιματα, για τα οποία ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ςε βάροσ του 
ςυμμετζχοντοσ, που προκαλοφν αποκλειςμό των διαγωνιηομζνων είναι: α) ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ 
ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, γ) απάτθ, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011 η) υπεξαίρεςθ (375 Ρ.Κ), θ) απάτθ (386-388 Ρ.Κ.), κ) εκβίαςθ (385 Ρ.Κ.), ι) 
πλαςτογραφία (216-218 Ρ.Κ.), κ) ψευδορκία (224 Ρ.Κ.). λ) δωροδοκία (235-237 Ρ.Κ.), μ) δόλια 
χρεοκοπία (398 Ρ.Κ.). Τα υπό ςτοιχεία α'-ςτ' αδικιματα ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του 
υποψθφίου ςε κάκε περίπτωςθ, ενϊ τα υπό η'-μ', μόνο αν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ του διαγωνιηόμενου.  

 iii. Φορολογικι ενθμερότθτα που να ιςχφει τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ.  
 iv. Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ από το δθμοτικό Ταμείο, που να ιςχφει τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 
 v. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Σε περίπτωςθ που υπάρχει προςωπικό που αςφαλίηεται και ςε άλλα 

Ταμεία Κφριασ Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν, κα πρζπει να προςκομιςτοφν αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (π.χ. από ΤΣΜΕΔΕ όταν θ επιχείρθςθ απαςχολεί μθχανικοφσ). 

 vi. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.   



 vii. Βεβαίωςθ του αρμοδίου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του 
Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ αναφορικά με 
τθν επιβολι προςτίμου για παραβάςεισ τθσ λατομικισ νομοκεςίασ. Το γεγονόσ ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςτον ςυμμετζχοντα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από το 
αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν 
και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για παραβάςεισ τθσ λατομικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ςτο ίδιο 
ζργο, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 του Κ.Μ.Λ.Ε. αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του ενδιαφερομζνου 
από τθ ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Οι κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει δεςμευτικι ιςχφ, μετά και τθν εξζταςθ των τυχόν προβλεπόμενων διοικθτικϊν 
προςφυγϊν. 

 viii. Βεβαίωςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ αναφορικά με τθν επιβολι προςτίμου για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία. Το γεγονόσ ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςτον ςυμμετζχοντα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του ενδιαφερομζνου από τθ ςυμμετοχι 
του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Οι κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει δεςμευτικι 
ιςχφ, μετά και τθν εξζταςθ των τυχόν προβλεπόμενων διοικθτικϊν προςφυγϊν. 

 ix. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι ο 
πλειοδότθσ «(α) Ζλαβε γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ εκμίςκωςθσ του ακινιτου (για το οποίο 
πλειοδοτεί) και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. (β) Ζλαβε γνϊςθ του ακινιτου (για το 
οποίο πλειοδοτεί) και τθσ κατάςταςθσ, ςτθν οποία αυτό βρίςκεται, και τθν αποδζχεται πλιρωσ 
και ανεπιφφλακτα, (γ) Αποδζχεται τον εγγυθτι με πλιρθ προςδιοριςτικά ςτοιχεία του κακϊσ και 
τον ΑΦΜ του».  

 x. Εφόςον πρόκειται για νομικά πρόςωπα, αυτά κα πρζπει να εκπροςωπθκοφν ςτθ δθμοπραςία από 
το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ, όπωσ προκφπτει από το καταςτατικό τουσ ι/και ςχετικζσ αποφάςεισ 
των οργάνων διοίκθςθσ ι από -νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν- τρίτο φυςικό πρόςωπο (με 
φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι άλλου ιςόκυρου εγγράφου) και ο  
υποφάκελοσ Α πρζπει επίςθσ να περιζχει όλα τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά 
εκπροςϊπθςθσ:  
Για Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.: 
- Καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεισ (αντίγραφα ΦΕΚ). 
- ΦΕΚ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ. 
- Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου περί ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
- Ριςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων από το Γ.Ε.ΜΗ. 
Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: 
- Καταςτατικό ςφςταςθσ και τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ. 

 xi. Στοιχεία, τα οποία να αποδεικνφουν ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία τυγχάνουν 
εκμεταλλευτζσ του υπολοίπου τμιματοσ του ιδίου χωροκετθκζντοσ λατομικοφ χϊρου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι κα πρζπει επίςθσ να υποβλθκοφν οι εγκρίςεισ τθσ τεχνικισ μελζτθσ, των 
περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ επζμβαςθσ ςτθ δαςικι ζκταςθ, οι οποίεσ κα πρζπει να 
αναφζρονται ςτο ςφνολο του χωροκετθκζντοσ λατομικοφ χϊρου. 
 

 II. Για τον εγγυθτι 
 
Τα υπ’ αρικμ. (i) ζωσ (vi) και (viii) ανωτζρω δικαιολογθτικά και Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 
(ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι «Ζλαβε γνϊςθ των όρων τθν διακιρυξθσ και 
τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι ζλαβε γνϊςθ του ακινιτου και τθσ κατάςταςθσ, 
ςτθν οποία αυτό βρίςκεται, και τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα». 



 
 

ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Β – Οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιζχει:  
 

 i. Το προςφερόμενο πάγιο μίςκωμα εκφραηόμενο ςε Ευρϊ/ςτρζμμα. Το προςφερόμενο πάγιο 
μίςκωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μιςκϊματοσ που υπολογίηεται και εξάγεται 
ςφμφωνα με τον τφπο τθσ περ. α’, παρ. 4, άρ. 45 του Ν. 4512/2018.  

 ii. Τθν προςφερόμενθ ελάχιςτθ ετιςια παραγωγι εκφραηόμενθ ςε τόνουσ καυςτοφ υλικοφ. 
 iii. Το προςφερόμενο αναλογικό μίςκωμα εκφραηόμενο ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 

κακοριηόμενθσ με τθ διακιρυξθ τιμισ πϊλθςθσ καυςτοφ υλικοφ λατομείου. Το ποςοςτό του 
προςφερόμενου αναλογικοφ μιςκϊματοσ, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ τιμολογθκείςασ αξίασ πϊλθςθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ κακορίηεται θ τιμι πϊλθςθσ κραυςτοφ υλικοφ ςτο δάπεδο του λατομείου, θ οποία 
μπορεί να αναπροςαρμόηεται. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ορίηεται θ τιμι των 5 
ευρϊ ανά τόνο, ωσ τιμι πϊλθςθσ κραυςτοφ υλικοφ λατομείου.  

 iv. Το φψοσ των επενδφςεων για μθχανολογικό εξοπλιςμό και κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 3 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΑΡ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) 
Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθν πρϊτθ πενταετία, με ςφντομθ 
περιγραφι του εξοπλιςμοφ και ανάλυςθ των επενδφςεων ανά κατθγορία εξοπλιςμοφ.  

 v. Εγγυθτικι επιςτολι από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα ι από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., θ χρονικι 
ιςχφσ τθσ οποίασ να καλφπτει τουλάχιςτον χρονικό διάςτθμα 18 μθνϊν από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, ι Γραμμάτιο Σφςταςθσ Ραρακατακικθσ του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν & Δανείων για τθ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία, ποςοφ πενιντα (50) Ευρϊ ανά 
ςτρζμμα τθσ προσ εκμίςκωςθ ζκταςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 53 του ν. 
4512/2018, ιτοι 1.301,20 €. Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα επιςτραφεί 
ςτον αναδειχκζντα πλειοδότθ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και κα αντικαταςτακεί 
από αυτόν με άλλθ όμοια για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το 10% 
των πάγιων μιςκωμάτων  ολοκλιρου του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των 
υπολοίπων ςυμμετεχόντων επιςτρζφονται ς’ αυτοφσ μετά τθν ζκδοςθ του αποτελζςματοσ τθσ 
δθμοπραςίασ.  
 
Το ελάχιςτο προςφερόμενο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα ορίηεται ωσ το άκροιςμα του 
προςφερομζνου ετθςίου παγίου μιςκϊματοσ & του προςφερομζνου ετθςίου αναλογικοφ. 

 

Άρκρο 8 

Τρόποσ ςφνταξθσ δικαιολογθτικϊν 
Πλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει:  
α) Να µθν ζχουν ξυςίµατα, ςβθςίµατα, υποςθµειϊςεισ ι υςτερόγραφα, µεςόςτιχα, παρεµβολζσ, κενά, ςυγκοπζσ και ςυντµιςεισ, 
που µποροφν να κζςουν ςε αµφιβολία όρουσ, τιµζσ ι τθν ταυτότθτα των ςυμμετεχόντων. 
β) Να αναγράφουν τα ακριβι ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. 

γ) Να είναι ςαφι και πλιρθ. 

δ) Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε θ Ελλθνικι. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα 

υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι. Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ πρζπει, επί ποινι 

απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το Αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ, είτε με τθν επίκεςθ 

τθσ ςφραγίδασ "Apostile", ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να 

πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται από Ζλλθνα δικθγόρο, είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν.  

 

Άρκρο 9 

Μίςκωςθ – Συμβόλαιο Μίςκωςθσ – Προι  

Ο αναδειχκείσ πλειοδότθσ, ζπειτα από τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ και μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ του 

αποτελζςματοσ αυτισ, αποςτζλλει αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 



Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14 του Ν. 4442/2016 τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, πριν τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ μίςκωςθσ.  

 

Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλει ςτο Διμο, τα ακόλουκα (α-δ) δικαιολογθτικά μζςα ςε 

προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ ς’ αυτόν με αποδεικτικό τθσ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ 

του αποτελζςματοσ: 

  

α) Απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Στθν Απόφαςθ ζγκριςθσ 

περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ) κα πρζπει να ενςωματϊνεται θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ ζγκριςθ 

επζμβαςθσ κατά τθν ζννοια του Ν. 998/79, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα. 

 

β) Ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ του άρκρου 64Α του ν. 4442/2016.  

 

γ) Εγγυθτικι επιςτολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 55 του ν. 4512/2018: Για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων, που απορρζουν από τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΠΟ), απαιτείται θ κατάκεςθ από τον 

ενδιαφερόμενο εγγυθτικισ επιςτολισ αορίςτου χρονικισ ιςχφοσ. Το φψοσ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται με 

βάςθ το ποςό που αναφζρεται ωσ δαπάνθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ. Για τουσ εκμεταλλευτζσ 

λατομείων μαρμάρων και φυςικϊν λίκων, βιομθχανικϊν ορυκτϊν και αδρανϊν υλικϊν που ζχουν καταβάλει εγγυθτικι επιςτολι 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζκταςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εφαρμόηεται το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 8 του 

άρκρου 45 του ν. 998/1979 (Αϋ 289), όπωσ ιςχφει.  Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του εκμεταλλευτι ςτισ υποχρεϊςεισ για τισ 

οποίεσ εκδόκθκε θ εγγυθτικι επιςτολι, ανεξάρτθτα από τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ, θ 

εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει υπζρ ειδικοφ λογαριαςμοφ που δθμιουργείται ςτο Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τθ 

διαχείριςθ του Πράςινου Ταμείου, ο οποίοσ αφορά αποκλειςτικά ςε ζργα αποκατάςταςθσ λατομείων. Αν θ εκμετάλλευςθ 

πραγματοποιικθκε ςε εκτάςεισ που προςτατεφονται από τθ δαςικι νομοκεςία, το ποςό αποδίδεται ςτισ δαςικζσ υπθρεςίεσ, για 

τθν αποκατάςταςθ του δαςογενοφσ περιβάλλοντοσ. Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ των λειτουργοφντων λατομείων ςυνεπάγεται 

και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν αποκατάςταςθ, κατά το μζροσ τθσ που αναλογεί ςτο μθ αποκαταςτακζν 

τμιμα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ, θ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ διαδικαςία απόδοςθσ ςτον ειδικό 

λογαριαςμό κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα εφαρμογισ των ανωτζρω εδαφίων. Η ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι δεν 

απαιτείται ςε περίπτωςθ που αυτι ζχει προθγουμζνωσ κατατεκεί ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΡΟ Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αιγαίου και θ κατάκεςι τθσ Βεβαιϊνεται με ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ.    

 

δ) Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ (παρ. 3 δ. του άρκρου 53 του ν. 4512/2018), ποςοφ 

ίςου με το ετιςιο πάγιο μίςκωμα, θ οποία αναπροςαρμόηεται ανά πενταετία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 45, Ν. 

4512/2018.  

 

Κακϊσ επίςθσ και: 

 

ε) Ραράβολο 600,00 € του άρκρου 6 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΑΡ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14.2.2018 (ΦΕΚ Βϋ479).  

 

Οι ωσ άνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα παραμζνουν ςτο Διμο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και κα επιςτραφοφν ςτο μιςκωτι 

μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων για τισ οποίεσ εκδόκθκαν ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ 

καταπίπτουν αρμοδίωσ.  

 

Μετά τθν υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν από τον αναδειχκζντα πλειοδότθ, το Τμιμα Δθμοτικισ Ρεριουςίασ ειςθγείται 

προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθ λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ τθσ μίςκωςθσ. Η Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, περί 

ζγκριςθσ τθσ μίςκωςθσ κοινοποιείται ςτον πλειοδότθ με αποδεικτικό επίδοςθσ και καλείται αυτόσ να προςζλκει ςε προκεςμία 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθ ςφνταξθ και υπογραφι του Συμβολαίου Μίςκωςθσ προςκομίηοντασ 

εγγυθτικι επιςτολι από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα ι από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ι γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του ΤΡΔ, 

αορίςτου χρονικισ ιςχφοσ και ποςοφ ίςου με το 5% του φψουσ τθσ επζνδυςθσ τθσ προςφοράσ. Η εγγυθτικι επιςτολι κα 

επιςτρζφεται μετά τθν διαπίςτωςθ από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ του Διμου, μετά το πζρασ τθσ πενταετίασ, ότι ζχουν επενδυκεί τα 



ποςά που προβλζπονται ςτθν προςφορά, τθ ςφμβαςθ και τθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ και ότι το λατομείο είναι ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 13 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΑΡ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 

175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Η πιςτοποίθςθ των 

παραπάνω επενδφςεων διενεργείται από τριμελι Επιτροπι τεχνικϊν υπαλλιλων του Διμου, που ορίηονται με απόφαςθ του 

Δθμάρχου Μυτιλινθσ.  

 

Για τθν εκμετάλλευςθ λατομείου βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων, φυςικϊν λίκων και αδρανϊν υλικϊν ςε δθμοτικι ι δθμόςια 

ζκταςθ, απαιτείται θ ςφναψθ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου, ςφμφωνα με τα άρκρα 45, 53 και 54 

του ν. 4512/2018. Οι δαπάνεσ του Συμβολαίου Μίςκωςθσ κακϊσ και θ τυχόν μεταγραφι του, εφόςον απαιτείται, βαρφνουν τον 

αναδειχκζντα πλειοδότθ. 

 

Σε περίπτωςθ που ο αναδειχκείσ πλειοδότθσ δεν κατακζςει τα ςτοιχεία αυτά ι δεν για τθ ςφνταξθ και υπογραφι του 

ςυμβολαίου μίςκωςθσ μζςα ςτισ ταχκείςεσ προκεςμίεσ, ο Διμαρχοσ με απόφαςι του κθρφςςει τον πλειοδότθ ζκπτωτο από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει από τθν δθμοπραςία και διατάςςει τθν κατάπτωςθ υπζρ του Διμου τθσ εγγυιςεωσ ςυμμετοχισ ςτθν 

δθμοπραςία που ζχει κατατεκεί. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ του αρχικοφ πλειοδότθ από κάκε δικαίωμά του που 

απορρζει από τθν κατακφρωςθ υπζρ αυτοφ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, ο Συντονιςτισ μπορεί να εκμιςκϊςει τον χϊρο 

ςτον αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ.  

 

Ο υποψιφιοσ μιςκωτισ υποχρεοφται να υποβάλει για ζγκριςθ ςτο Διμαρχο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, για τθν ενεργοποίθςθ 

του λατομικοφ χϊρου πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και μζςα ςε προκεςμία τριϊν (6) μθνϊν με δυνατότθτα 

παράταςθσ άλλουσ τρεισ (3) μινεσ. Σε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ από το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν ο Διμαρχοσ μπορεί να 

καταγγείλει αμζςωσ τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ και να παραχωριςει το χϊρο του λατομείου ςτον αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ.  

 

Άρκρο 10 

Διάρκεια μίςκωςθσ  

Η διάρκεια μίςκωςθσ τθσ περιγραφόμενθσ ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ δθμοτικισ ζκταςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτιν του 

υφιςτάμενου ιδθ αδειοδοτθκζντοσ λατομείου, ιτοι μζχρι 05-09-2020, θμερομθνία που λιγει και θ άδεια εκμετάλλευςθσ 

λατομείου αδρανϊν υλικϊν τθσ ςυνεχόμενθσ δθμόςιασ λατομικισ εκτάςεωσ (Σχετ: θ αρ. πρωτ. 4644/325/7-2-2008 Απόφαςθ απ’ 

ευκείασ εκμίςκωςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου). Εφόςον παρατακεί ι ανανεωκεί θ ανωτζρω 

άδεια, θ μίςκωςθ μπορεί να παρατακεί ανάλογα, μετά από αίτθμα του εκμιςκωτι, και μζχρι του ορίου που επιτρζπουν οι διατάξεισ 

περί μιςκϊςεων λατομικϊν ηωνϊν. 

 

Άρκρο 11 

Μίςκωμα - Χρόνοσ και τρόποσ καταβολισ των πάγιων και αναλογικϊν μιςκωμάτων – Αναπροςαρμογι 

Ο μιςκωτισ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, είναι 

υποχρεωμζνοσ να καταβάλει μόνον τα πάγια μιςκϊματα, που κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει και 

αναλογικά μιςκϊματα. Για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν προςδιορίηεται ωσ το γινόμενο του προςφερκζντοσ αναλογικοφ 

μιςκϊματοσ (ποςοςτοφ) επί τισ πωλθκείςεσ ποςότθτεσ επί τθν τιμι πϊλθςθσ ςτο δάπεδο του λατομείου.  

 

Συμψθφιςμόσ παγίων και αναλογικϊν μιςκωμάτων απαγορεφεται για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν.  

 

Ο υπολογιςμόσ του αναλογικοφ μιςκϊματοσ γίνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου, με βάςθ τα τιμολόγια πϊλθςθσ που 

υποβάλει ο μιςκωτισ μαηί με ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία πωλιςεων (ποςότθτεσ τιμζσ πϊλθςθσ) κατά τθ διάρκεια 

του πρϊτου μινα κάκε μιςκωτικοφ ζτουσ ςε ςυνδυαςμό με τοπογραφικι επιμζτρθςθ των ποςοτιτων του εξορυχκζντοσ 

πετρϊματοσ ι με άλλθ πρόςφορθ μζκοδο, όπωσ ζλεγχο των βιβλίων τθσ επιχείρθςθσ, διαςταφρωςθ των υποβαλλόμενων 

ςτοιχείων με τα υποβαλλόμενα ςτο Διμο ςτοιχεία για τθν καταβολι του ειδικοφ τζλουσ του άρκρου 15 του Ν. 2115/93, όπου 

αυτό κρικεί αναγκαίο.  

 



Το μεν πάγιο μίςκωμα καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε μιςκωτικοφ ζτουσ και μζςα ςτον πρϊτο μινα αυτοφ το δε αναλογικό κατά 

το δεφτερο μινα του επομζνου μιςκωτικοφ ζτουσ μετά βζβαια από τον  υπολογιςμό του.  

 

Το ετιςιο μίςκωμα δεν επιτρζπεται να είναι μικρότερο από το ελάχιςτο ςυμβατικό ετιςιο μίςκωμα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται 

από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και προκφπτει ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 7 του άρκρου 53 του Ν. 4512/2018. Αν από 

τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ ετιςιου μιςκϊματοσ προκφπτει ποςό μικρότερο από το ανωτζρω ελάχιςτο, τότε βεβαιϊνεται το 

ελάχιςτο ετιςιο ςυμβατικό μίςκωμα, το οποίο δφναται να αναπροςαρμόηεται, μετά το πρϊτο ζτοσ τθσ μίςκωςθσ κακ’ όλθ τθ 

ςυμβατικι διάρκεια αυτισ, όπωσ και για το χρονικό διάςτθμα τυχόν αναγκαςτικισ παράταςισ τθσ ι παραμονισ του μιςκωτι ςτο 

μίςκιο για οποιονδιποτε λόγο. Το ελάχιςτο ετιςιο ςυμβατικό μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ προςαυξανόμενο 

ςφμφωνα με το 100% του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι για τθν αμζςωσ προθγοφμενθ δωδεκάμθνθ περίοδο, όπωσ αυτόσ 

ανακοινϊνεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι. Επί αρνθτικοφ δείκτθ, το μίςκωμα κα παραμζνει αμετάβλθτο.  

Το ελάχιςτο ετιςιο αναλογικό μίςκωμα προκφπτει από το γινόμενο του προςφερόμενου αναλογικοφ μιςκϊματοσ (ποςοςτοφ επί 

τοισ εκατό) επί τθν κακοριηόμενθ ςτθν ςχετικι διακιρυξθ τιμι πϊλθςθσ επί τθν προςφερόμενθ ελάχιςτθ ετιςια παραγωγι (δθλ. 

αναλογικό μίςκωμα x τιμι πϊλθςθσ x ελάχιςτθ ετιςια παραγωγι). Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

κακορίηεται θ τιμι πϊλθςθσ κραυςτοφ υλικοφ ςτο δάπεδο του λατομείου, θ οποία μπορεί να αναπροςαρμόηεται. Μζχρι τθν 

ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ορίηεται θ τιμι των 5 ευρϊ ανά τόνο ωσ τιμι πϊλθςθσ κραυςτοφ υλικοφ λατομείου.  

 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να καταβάλλει το μίςκωμα ςτο ταμείο του Διμου χωρίσ ςχετικό ειδοποιθτιριο από το Ταμείο του 

Διμου. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ ο οφειλζτθσ υπόκειται ςτθν πλθρωμι των προςαυξιςεων που 

προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Η κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του οφειλομζνου μιςκϊματοσ (πάγιου και αναλογικοφ) 

πζραν του εξαμινου από τθσ βεβαιϊςεϊσ του δφναται να επιςφρει τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ανεξάρτθτα από τα μζτρα 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ που μποροφν να λθφκοφν από το Διμο για τθν είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν.  

 

Το μίςκωμα κα επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του ποςοφ του χαρτοςιμου. 

 

Άρκρο 12 

Ειδικό Τζλοσ – Ρράςινο Τζλοσ 

Ο μιςκωτισ μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ενάρξεωσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υποχρεοφται και ςτθν καταβολι 

ετθςίωσ ειδικοφ τζλουσ υπζρ του Διμου ςτθν περιοχι του οποίου βρίςκεται το λατομείο. Το τζλοσ αυτό ορίηεται ςε 5% ςτθν τιμι 

πωλιςεωσ των λατομικϊν προϊόντων επί αυτοκινιτου ςτο χϊρο του λατομείου.  

 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται επίςθσ ςτθν καταβολι πράςινου τζλουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 7 του άρκρου 45 και 2 και 

3 του άρκρου 62 του Ν. 4512/2018.  

 

Άρκρο 13 

Ραράδοςθ μιςκίου – Εγκατάςταςθ μιςκωτι  

Ο μιςκωτισ εγκακίςταται ςτο λατομικό χϊρο μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και τθν παράδοςθ του χϊρου από τθν 

αρμόδια τριμελι Επιτροπι, θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί με τθν αρ. 407/11-10-2019 Απόφαςθ του Δθμάρχου Μυτιλινθσ: Οριςμόσ 

μζλουσ και Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ παράδοςθσ-παραλαβισ ακινιτων του Διμου Μυτιλινθσ.  

 

Ρριν από τθν παράδοςθ του μιςκίου πραγματοποιείται από τον μιςκωτι οροςιμανςι του με τεχνθτά και ευκρινι ςτακερά 

ορόςθμα ςε όλθ τθν περίμετρο και ςε αποςτάςεισ μεταξφ τουσ όχι μεγαλφτερεσ από πενιντα (50) μζτρα. Τα ορόςθμα 

αποτελοφνται από ςτφλουσ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ςυνολικοφ φψουσ ενόσ μζτρου, ενϊ πενιντα τουλάχιςτον εκατοςτά κα 

βρίςκονται πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Τα τεφχθ οριοκζτθςθσ υποβάλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου μζςα 

ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Μετά τθν υποβολι των τευχϊν οριοκετιςεωσ και τον ζλεγχό τουσ από τθν παραπάνω Τριμελι Επιτροπι ςυντάςςεται 

Ρρωτόκολλο Ραραδόςεωσ και παραλαβισ, που υπογράφεται από τθν Επιτροπι και από τον μιςκωτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό 

του.  

 



Άρκρο 14 

Ζναρξθ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ λατομείου – Επενδυτικζσ Δαπάνεσ – Δαπάνεσ ζργων υποδομισ 

Ρριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ εντόσ του λατομικοφ χϊρου δθμόςιων ι δθμοτικϊν εκτάςεων, ο αναδειχκείσ 

πλειοδότθσ οφείλει να προβεί ςε αναγγελία ζναρξθσ των εργαςιϊν προσ το αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθν οικεία Αρχαιολογικι 

Υπθρεςία. Η αναγγελία πρζπει να γίνεται εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η πάροδοσ 

απράκτου τθσ ταςςόμενθσ προκεςμίασ για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςυνεπάγεται τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, εκτόσ 

εάν μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ο Διμαρχοσ κεωριςει δικαιολογθμζνθ τθ μθ ζναρξθ των εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι εκδίδεται αρμοδίωσ απόφαςθ, με τθν οποία παρατείνεται θ προκεςμία για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.  

 

Η προκεςμία ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του λατομείου, δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ των δϊδεκα (12) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Η προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του Δθμάρχου, 

φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, εφόςον κεωρθκεί δικαιολογθμζνθ.  

 

Για τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτοσ του λατομείου ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ 

δαπάνεσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ του άρκρου 9 του Ν. 1428/84, για μόνιμεσ κτιριακζσ και μθχανολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ, ζργα προπαραςκευισ και υποδομισ. Ζργα υποδομισ είναι αυτά που περιγράφονται ςτθ ςχετικι Ζκκεςθ 

Χωροταξικισ κατανομισ τθσ λατομικισ περιοχισ και τθν Απόφαςθ για τθν κατανομι τθσ δαπάνθσ εκτζλεςισ τουσ. Οι δαπάνεσ, 

που κα καταβλθκοφν για τα ζργα υποδομισ κα ςυμψθφιςκοφν με τα αναλογικά μιςκϊματα.  

 

Άρκρο 15 

Εκμετάλλευςθ 

Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν ορκολογικι εκμετάλλευςθ του λατομικοφ χϊρου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, να εφαρμόηει τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), τθν τεχνικι μελζτθ 

εκμετάλλευςθσ, τον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν κακϊσ και τισ εντολζσ του αρμόδιου Τμιματοσ 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ.. 

 

Σε περίπτωςθ αργίασ του λατομείου, με υπαιτιότθτα του μιςκωτι, για δφο ςυνεχόμενα χρόνια μετά από τθν οριηόμενθ 

προκεςμία ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ο μιςκωτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ μίςκωςθ και καταπίπτει θ 

εγγφθςθ υπζρ του Διμου. 

 

Σε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ από το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν ενεργοποίθςθσ του λατομικοφ χϊρου ο Διμοσ μπορεί να προβεί ςε 

άμεςθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και να παραχωριςει το λατομικό χϊρο ςτον αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ με τουσ 

ίδιουσ όρουσ. 

 

Αν κατά τισ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ ανακαλυφκοφν αρχαία, ο μιςκωτισ και οι απαςχολοφμενοι ςτο λατομείο είναι 

υποχρεωμζνοι να διακόψουν τισ εργαςίεσ και να το δθλϊςουν ςτθν αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτιτων. Αν πάλι βρεκοφν 

μεταλλευτικά ορυκτά ι βιομθχανικά ορυκτά ι μάρμαρα ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ και ζχουν ουςιϊδθ ςθμαςία για τθν Εκνικι 

Οικονομία το δικαίωμα εκμεταλλεφςεωσ των ορυκτϊν αυτϊν υπεριςχφει. Στθν περίπτωςθ αυτι εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Στοιχεία εκμετάλλευςθσ: Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει για κάκε θμερολογιακό ζτοσ μζχρι 30 Απριλίου του 

επόμενου ζτουσ Δελτίο Δραςτθριότθτασ ι Διλωςθ Απραξίασ τα ςτοιχεία των οποίων κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ανάπτυξθσ. Το δελτίο Δραςτθριότθτασ ι θ Διλωςθ Απραξίασ υποβάλλεται ςε τρία (3) αντίτυπα ςτο αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων το οποίο διαβιβάηει το ζνα ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και το άλλο ςτο Διμο Μυτιλινθσ.  

 

Άρκρο 16 

Ρροςταςία νομισ και κυριότθτασ 

Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προφυλάςςει με δικζσ του δαπάνεσ τον χϊρο του μίςκιου λατομείου με τισ 

εγκαταςτάςεισ που υπάρχουν ς’ αυτό για όλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, να αςκεί κάκε νόμιμο ζνδικο μζςον, ειδοποιϊντασ 



αμζςωσ το Διμο Μυτιλινθσ και το αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων για κάκε προςβολι των δικαιωμάτων του Διμου 

ςτο μίςκιο λατομείο, εκ μζρουσ οποιουδιποτε τρίτου. Διαφορετικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ, επιφυλαςςόμενων των αςτικϊν και 

ποινικϊν ευκυνϊν του μιςκωτι ζναντι του Διμου για κάκε ηθμία του τελευταίου. Ο Διμοσ δεν ευκφνεται για τθν εν γζνει 

κατάςταςθ του μιςκίου, όπωσ και λόγω επιγενομζνθσ μερικισ ι ολικισ εκνικιςεωσ αυτοφ, όπωσ και αν κάποιοσ τρίτοσ 

διαταράςςει ι αποβάλλει τον μιςκωτι από τθν κατοχι του μιςκίου και των εγκαταςτάςεων που υπάρχουν μζςα ς’ αυτό. Επίςθσ 

Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι εάν για λόγουσ δθμόςιασ ωφζλειασ (όπωσ αναδάςωςθ, τουριςμόσ, αρχαιολογικζσ 

ζρευνεσ κ.λ.π.) παρακωλυκεί θ εκμετάλλευςθ του μίςκιου λατομείου από τον μιςκωτι.  

 

Άρκρο 17   

Μεταβολι ςτοιχείων μίςκωςθσ – μεταβίβαςθ δικαιωμάτων  

Στθν περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων τθσ μίςκωςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ υποβολι αίτθςθσ τροποποίθςθσ από τον 

πλειοδότθ-μιςκωτι ςτο ΟΡΣ-ΑΔΕ. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει τθ ςχετικι αίτθςθ ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ. Ανάλογα με το είδοσ τθσ μεταβολισ ο μιςκωτισ οφείλει να τροποποιιςει τισ 

επιμζρουσ εγκρίςεισ.  

 

Τροποποίθςθ ωσ προσ το είδοσ του εξορυςςόμενου ορυκτοφ: Αν κατά τθν πρόοδο τθσ εκμετάλλευςθσ διαπιςτωκεί από τον ίδιο 

τον εκμεταλλευτι ότι δεν υφίςτανται πλζον κατάλλθλα πετρϊματα για τθν παραγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ορυκτοφ, 

για τθν οποία ζγινε θ μίςκωςθ, αλλά υπάρχει δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ άλλθσ κατθγορίασ ορυκτϊν, τότε φςτερα από αίτθςι 

του ςτθν αρμόδια αρχι είναι δυνατι θ τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ωσ προσ το είδοσ του εξορυςςόμενου 

ορυκτοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 53 του ν. 4512/2018.  

 

Τροποποίθςθ ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ: Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ γίνεται για ενιαία ζκταςθ και μπορεί να 

τροποποιείται ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 13 του άρκρου 53 του ν. 4512/2018.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ ΔΑΡ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14.2.2018 (ΦΕΚ Βϋ479). 

 

Επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, φςτερα από ζγκριςθ του εκμιςκωτι 

(Διμου Μυτιλινθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 45 του ν. 4512/2018. Σε περίπτωςθ αυτι τα επιμζρουσ 

πιςτοποιθτικά και εγκρίςεισ που ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα του παλαιοφ μιςκωτι εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθ λιξθ τουσ ι 

τθν τυχόν τροποποίθςι τουσ.  

 

Για τθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ υποβάλλει αίτθςθ, που ςυνοδεφεται 

από τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2, άρ. 16 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΑΡ/Φ.Α /Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) 

Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

 

Για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ καταβάλλεται παράβολο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 4442/2016. Για τθν εκμετάλλευςθ 

λατομείου αδρανϊν υλικϊν ςε δθμοτικι ζκταςθ εντόσ ι εκτόσ λατομικισ περιοχισ το παράβολο ανζρχεται ςτο ποςό των 600 €.  

 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2ςτ του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικμ. ΔΑΡ/Φ.Α /Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 

(ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, εκδίδει μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν 

θμερομθνία υποβολισ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, απόφαςθ ζγκριςθσ μεταβίβαςθσ. Η μεταβίβαςθ πραγματοποιείται με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μινα από τθν 

απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ μεταβίβαςθσ. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ και τθ ςυνομολόγθςθ τθσ ςχετικισ ςυμβολαιογραφικισ 

πράξθσ, θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ εξακολουκεί να ιςχφει με τουσ ίδιουσ όρουσ και ςτθ κζςθ του μιςκωτι υπειςζρχεται αυτόσ ςτον 

οποίο μεταβιβάηονται τα μιςκωτικά δικαιϊματα, ο οποίοσ αναλαμβάνει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του αρχικοφ μιςκωτι 

και οφείλει να αντικαταςτιςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ με νζεσ, ςτο όνομά του. 

 

Άρκρο 18 

Ραράταςθ μίςκωςθσ 



Αίτθςθ για τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ υποβάλλεται τουλάχιςτον 24 μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

Αν παρζλκει θ ανωτζρω προκεςμία, εξετάηεται ωσ εμπρόκεςμθ αίτθςθ, εφόςον δεν ζχει λιξει θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα 

από τθν κατάκεςθ παραβόλου, που ανζρχεται ςτο δεκαπλάςιο του αντίςτοιχου προβλεπομζνου για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για 

τθν ζγκριςθ μίςκωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΑΡ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14.2.2018 (ΦΕΚ 

Βϋ479).  

 

Η ςχετικι αίτθςθ ςυνοδεφεται, επί ποινι απαραδζκτου, από πρόςφατο (ζωσ ζξι μθνϊν) τοπογραφικό διάγραμμα του λατομικοφ 

χϊρου ςε ζξι (6) τουλάχιςτον αντίγραφα κλίμακασ 1:5.000 και αποδεικτικό κατάκεςθσ προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια αρχι 

επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και επικαιροποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ εάν 

απαιτοφνται.  

 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, αφοφ ελζγξει τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, και εφόςον προςκομιςτοφν: 

α. ΑΕΡΟ ςε ιςχφ ςφμφωνα και με τθν παρ. 5 του άρκρου 6 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), 

β. Απόφαςθ ζγκριςθσ Τεχνικισ Μελζτθσ με ταυτόχρονθ Υπεφκυνθ Διλωςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ ότι, «δεν υπάρχει 

διαφοροποίθςθ των ςτοιχείων τθσ εκμετάλλευςθσ του λατομείου ςε ςχζςθ με τα ιςχφοντα τθσ υφιςτάμενθσ τεχνικισ μελζτθσ» ι 

εναλλακτικά αποδεικτικό κατάκεςθσ προσ ζγκριςθ επικαιροποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ που βρίςκεται ςε 

εκκρεμότθτα. 

γ. Νζα εγγυθτικι επιςτολι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 55 του ν. 4512/2018, ςε αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ, 

εφόςον απαιτείται και 

δ. Νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, εφόςον απαιτείται από τθν τροποποίθςθ του 

ετιςιου μιςκϊματοσ ςε αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

εκδίδει απόφαςθ ζγκριςθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ μίςκωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 53 

του ν. 4512/2018, θ οποία πρζπει απαραιτιτωσ να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία α-δ τθσ παρ. 5, άρ. 9 τθσ υπ’ αρικμ. 

ΔΑΡ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Σε 

περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ μετά τθ λιξθ τθσ, θ παράταςθ ιςχφει αναδρομικά από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ. 

 

Στθ ςυμβολαιογραφικι πράξθ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ περιλαμβάνονται όλοι οι όροι που αναφζρονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, 

εφόςον ιςχφουν κακϊσ και οι όροι τθσ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ. Οι δαπάνεσ τθσ ςυμβολαιογραφικισ 

πράξθσ βαρφνουν τον μιςκωτι. 

 

Άρκρο 19 

Κυρϊςεισ- Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

Σε περίπτωςθ παραβάςεωσ όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, εφόςον δεν ζχουν επιβλθκεί άλλεσ κυρϊςεισ ι πρόςτιμα για τθν ίδια 

παράβαςθ, επιβάλλεται θ κατάπτωςθ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ υπζρ 

του Διμου, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

 

Εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, καλείται ο μιςκωτισ για τθν κατάκεςθ νζασ εγγυθτικισ επιςτολισ, εφόςον δεν τίκεται κζμα 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει άπρακτθ θ ωσ άνω προκεςμία καταγγζλλεται αρμοδίωσ θ 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 

 

Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ μπορεί να καταγγζλλεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α) αν διαπιςτωκεί ότι ο μιςκωτισ δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, 

β) αν εκδοκεί πράξθ με τθν οποία διακόπτονται οριςτικά οι εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ και δεν αςκικθκαν τα προβλεπόμενα από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ διοικθτικά βοθκιματα εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν ι αν αυτά μετά τθν άςκθςι τουσ 

απορρίφκθκαν.   

 

Σε περίπτωςθ παραβάςεων όρων τθσ ςφμβαςθσ για τουσ οποίουσ τίκεται κζμα καταγγελίασ τθσ ο μιςκωτισ καλείται ςε ακρόαςθ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

 



 Η ςχετικι απόφαςθ για καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ, επιδίδεται ςτο μιςκωτι με απόδειξθ 

και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

ςτθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηονται το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 και θ παρ. 5 του άρκρου 58 του Ν. 4512/2018.  

 

Άρκρο 20 

Απόδοςθ μιςκίου με τθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ 

Μετά τθν με οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ο εκμεταλλευτισ του λατομείου δικαιοφται να αποκομίςει από 

τον πρϊθν λατομικό χϊρο, υλικά τα οποία ζχουν εξορυχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ νόμιμθσ περιόδου λειτουργίασ του λατομείου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 55 του ν. 4512/2018.  

Ο εκμεταλλευτισ καλείται, με ειδικι πρόςκλθςθ του Διμου, που επιδίδεται με απόδειξθ, να απομακρφνει τον κινθτό εξοπλιςμό, 

να αποξθλϊςει τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και να παραδϊςει το μίςκιο ςε τακτι προκεςμία που δεν κα 

υπερβαίνει το εξάμθνο ενϊπιον τθσ επιτροπισ παράδοςθσ - παραλαβισ ακινιτων του Διμου, που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου του Διμου.  Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που τυχόν ζχουν καταςκευαςτεί περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του 

δθμοςίου χωρίσ αποηθμίωςθ, εφόςον κρικοφν χριςιμεσ, άλλωσ ο εκμεταλλευτισ οφείλει να τισ κατεδαφίςει και να απομακρφνει 

τα προϊόντα κατεδάφιςθσ αδαπάνωσ για το Διμο.  

Σε περίπτωςθ που ο εκμεταλλευτισ δεν προβεί ςτισ ανωτζρω ενζργειεσ μζςα ςτισ ταςςόμενεσ προκεςμίεσ, διατάςςεται θ 

ςφράγιςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και θ κατάςχεςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ εκποιείται, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ των τελευταίων εδαφίων τθσ παρ. 6 του άρκρου 59 του ν. 4512/2018.  

Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 του ν. 4512/2018. 

Η επιτροπι παραλαβισ οφείλει να διαπιςτϊςει εάν τθρικθκαν ι όχι οι ςυμβατικοί όροι και ειςθγείται τθν τυχόν επιβολι των 

κυρϊςεων που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ, με τθν διαδικαςία τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρικμ. 

ΔΑΡ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/18-6-2018) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι 

τθν επιςτροφι των εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

Ρερί τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον εκμεταλλευτι και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ παραλαβισ. Η επιτροπι οφείλει να διαπιςτϊςει εάν ζχουν τθρθκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια των 

περιοίκων και των διερχομζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΜΛΕ και τισ τυχόν πρόςκετεσ εντολζσ του αρμόδιου Τμιματοσ 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 58 του ν. 4512/2018.  

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του εκμεταλλευτι να παραδϊςει το μίςκιο ι μθ εμφάνιςθσ του, το πρωτόκολλο υπογράφεται μόνο από 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. 

Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ μετά τθν με οποιοδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται κυρϊςεισ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 59 του ν. 4512/2018.  

 

Άρκρο 21 

Λοιποί όροι 

Τυχόν παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν παράγει κανζνα δικαίωμα υπζρ του μιςκωτι ι του πλειοδότθ. 

 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να εφαρμόηει τθν τεχνικι μελζτθ που κα εγκρικεί από το Υπουργείο Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και 

Τεχνολογίασ τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ι τθσ ζγκριςθσ ωσ επζμβαςθσ, του Κανονιςμοφ 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, κακϊσ και τισ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Επικεωριςεωσ Μεταλλείων με ςκοπό τθν 

ορκολογικι εκμετάλλευςθ του λατομείου.  

 

Ο μιςκωτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ι 

αδικαιολόγθτθσ αργίασ του λατομείου για δφο ςυνεχι ζτθ και οι ςχετικζσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν υπζρ του διμου.  

 

Ο μιςκωτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από γνϊμθ τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανάκλθςθσ τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ που οφείλονται ςε υπαιτιότθτά του και οι 

ςχετικζσ εγγυιςεισ καταπίπτουν υπζρ του διμου. 



 

Άρκρο 22 

Αντιςτακμιςτικά οφζλθ  

Ο μιςκωτισ, για όςο χρόνο ιςχφει θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ι θ για  οποιονδιποτε λόγο παραμονι του ςτο μίςκιο, υποχρεοφται να 

παρζχει ετθςίωσ προσ το Διμο και προσ αποκλειςτικό όφελοσ τθσ Κοινότθτασ Ρθγισ και τθσ όμορθσ Κοινότθτασ Κϊμθσ -οι οποίεσ 

ςε πολλά ςθμεία ζχουν κοινι αγροτικι οδοποιία- τα κάτωκι αντιςτακμιςτικά οφζλθ: 

α) Ροςότθτα τριακοςίων (300) κ.μ. ςκυροδζματοσ. Το ςκυρόδεμα κα παραδίδεται από το μιςκωτι επιτόπου ςτουσ χϊρουσ, που 

χριςουν παρεμβάςεων ι επιςκευισ, ςε ςυνεργαςία αποκλειςτικά των εκάςτοτε Ρροζδρων των τοπικϊν ωσ άνω Συμβουλίων και 

τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου κατόπιν προθγοφμενθσ εγκρίςεωσ των οικείων τοπικϊν Συμβουλίων και με τισ 

απαιτοφμενεσ τεχνικζσ μελζτεσ και αδειοδοτιςεισ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εντόσ του ζτουσ δεν απορροφθκεί ολόκλθρθ θ 

ωσ άνω ποςότθτα ςκυροδζματοσ, το υπόλοιπο μεταφζρεται προςτικζμενο ςτθν ετιςια ποςότθτα του επόμενου ι των επόμενων 

ετϊν με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ. 

Η ανωτζρω ποςότθτα ςκυροδζματοσ κα επιμερίηεται μεταξφ των όμορων ωσ άνω κοινοτιτων κατά το 70% για τισ ανάγκεσ τθσ 

κοινότθτασ Ρθγισ και κατά το 30%  για τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ Κϊμθσ. Ρζραν αυτοφ ουδεμία αξίωςθ ικελε υπάρξει μεταξφ 

των ωσ άνω κοινοτιτων.  

β) Απεριόριςτθ ποςότθτα αδρανϊν υλικϊν. Τα αδρανι υλικά κα παραδίδονται από το μιςκωτι επιτόπου ςτουσ χϊρουσ, που 

χριςουν παρεμβάςεων ι επιςκευισ, ςε ςυνεργαςία αποκλειςτικά του εκάςτοτε Ρροζδρου του τοπικοφ Συμβουλίου Ρθγισ και 

τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου κατόπιν προθγοφμενθσ εγκρίςεωσ του οικείου τοπικοφ Συμβουλίου και με τισ 

απαιτοφμενεσ τεχνικζσ μελζτεσ και αδειοδοτιςεισ. 

Επίςθσ 

γ) Σε περίπτωςθ μελλοντικϊν προςλιψεων προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ του λατομείου, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να λαμβάνει 

ειδικι μζριμνα, ϊςτε κατά προτεραιότθτα να προςλαμβάνεται προςωπικό από τθν κοινότθτα Ρθγισ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

τα ηθτοφμενα προςόντα προςφζρονται από τουσ κατοίκουσ τθσ οικείασ κοινότθτασ. 

δ) Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χορθγεί ετθςίωσ χρθματικό ζπακλο φψουσ χιλίων (1000,00) ευρϊ ςε κάκε μακιτρια ι μακθτι, που 

ειςάγεται ςε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, προερχόμενο -κατά τον χρόνο φοίτθςισ του ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ- από το Δθμοτικό 

Σχολείο Ρθγισ. Το ωσ άνω ζπακλο χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ άπαξ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ ειςαγωγισ τουσ ςτα ΑΕΙ. *ςχετ. 

θ αρ. 3/2018 Απόφαςθ του Τοπικοφ Συμβουλίου Ρθγισ]. 

 

Άρκρο 23 

Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ  

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν από τον Διμαρχο εάν δεν παρουςιάςκθκε κατ' αυτιν πλειοδότθσ.  

 

Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν: 

 α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι 

αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ  

 β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ του αρνοφνται να υπογράψουν τα 

πρακτικά. Επίςθσ, όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 

αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ ελάχιςτο, 

δε, όριο προςφοράσ ορίηεται το επ' ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςό, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου. Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου, αναφερομζνθσ ςτουσ όρουσ 

τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευομζνθσ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρασ προ τθσ θμζρασ τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, 

διεξάγεται, δε, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται με βάςθ τθ δοκείςα τελευταία 

προςφορά κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία 

 

Άρκρο 24 

Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 

Η διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί µε φροντίδα του δθμάρχου τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ µε 

τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Μυτιλινθσ επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου 13-17 ςτθν 



Μυτιλινθ, ςτα κατά τόπουσ δθμοτικά καταςτιματα ςτισ ζδρεσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων κακϊσ επίςθσ και ςτον ιςτότοπο του 

Διμου Μυτιλινθσ www.mytilene.gr ςτθ διαδρομι Ηλεκτρονικι Ενθμζρωςθ> Ρροκθρφξεισ.  

 

Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα και κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα µε το Ν. 

3861/2010.  

 

Οι ανακοινϊςεισ (ζξοδα δθμοςίευςθσ) τθσ διακιρυξθσ ςτον τοπικό τφπο επιβαρφνουν το Διμο Μυτιλινθσ. 

 

.Άρκρο 25 

Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από το Τμιμα Δθμοτικισ Ρεριουςίασ (Ελ. Βενιηζλου 13-17, 1οσ όροφοσ, Μυτιλινθ 

τθλ. 2251350579) κακϊσ και από τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Διμου, τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Λ. Θερμισ, ςτα διοικθτικά 

όρια τθσ οποίασ ανικει θ δθμοπρατοφμενθ ζκταςθ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/   
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