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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

Προκθρφςςει πλειοδοτικι, φανερι  δθμοπραςία με ενςφράγιςτεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του δθμοτικοφ 
ακινιτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλώςουν 
ενδιαφζρον.  

Θζςθ ακινιτου  :  Κοινότθτα Πθγισ Λεςβου – ( κζςθ ΠΑΛΑΜΑ – ΚΑΜΑΡΙ)  
      
Δθμοτικό ακίνθτο (Περιγραφι): Σμιμα δθμοτικισ δαςικισ ζκταςθσ (ςτθ κζςθ ΠΑΛΑΜΑ – ΚΑΜΑΡΙ Σ.Κ Πθγισ Λζςβου), 

εμβαδοφ 26.024,00 τ.μ., το οποίο ανικει ςε ευρφτερο λατομικό χώρο, χωροκετθμζνο εντόσ λατομικισ περιοχισ (ΦΕΚ 119/Β’/13-
2-1998) με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ αδρανών υλικών και θ οποία ζκταςθ ορίηεται από τισ κάτωκι ςυντεταγμζνεσ κατά ΕΓΑ 87. 
(Aναλυτικι διακιρυξθ) 

  
Χριςθ:  Λατομικόσ χώροσ 
 
Ημζρα, ώρα & τόποσ : θ δθμοπραςία κα διεξαχκεί τθν Πζμπτθ 05/03/2020  , από ώρα 11:00 ζωσ 12:00 ςτο 

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

Σμιμα Δθμοτικισ Περιουςίασ).   
 

  Σο ελάχιςτο προςφερόμενο ςυνολικό ετιςιο μίςκωμα ορίηεται  ορίηεται ωσ το άκροιςμα του προςφερομζνου 
ετθςίου παγίου μιςκώματοσ & του προςφερομζνου ετθςίου αναλογικοφ. 

 

Η διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ Η διάρκεια μίςκωςθσ  ορίηεται    μζχρι 05-09-2020, θμερομθνία που λιγει και θ άδεια 

εκμετάλλευςθσ λατομείου αδρανών υλικών τθσ ςυνεχόμενθσ δθμόςιασ λατομικισ εκτάςεωσ  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 μιςκώςεων λατομικών ηωνών, και αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ του μιςκωτθρίου 

ςυμβολαίου του εκμιςκωμζνου χώρου. 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων ςτθ δθμοπραςία: 
1) Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο. Εφ’ όςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, κα 

πρζπει να κατατεκοφν όλα τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ αυτοφ (καταςτατικό εταιρείασ, τροποποιιςεισ, 
πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου κλπ) κακώσ και παραςτατικά εκπροςώπθςθσ, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθ 
Διακιρυξθ του Δθμάρχου Λζςβου.  

2) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου 
3) Φορολογικι ενθμερότθτα  
4) Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ από το Δθμοτικό Σαμείο 
5) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
6) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 
7) Βεβαίωςθ του αρμοδίου Σμιματοσ Επικεώρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του ώματοσ Επικεωρθτών και 

Ελεγκτών του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
8) Βεβαίωςθ τθσ Επικεώρθςθσ Εργαςίασ 

9) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι ο πλειοδότθσ «(α) 
Έλαβε γνώςη των όρων διακήρυξησ εκμίςθωςησ του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και τουσ αποδζχεται πλήρωσ 
και ανεπιφφλακτα. (β) Έλαβε γνώςη του ακινήτου (για το οποίο πλειοδοτεί) και τησ κατάςταςησ, ςτην οποία αυτό 
βρίςκεται, και την αποδζχεται πλήρωσ και ανεπιφφλακτα, (γ) Αποδζχεται τον εγγυητή με πλήρη προςδιοριςτικά 
ςτοιχεία του καθώσ και τον ΑΦΜ του».  
10) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου 
Παρακατακθκών και Δανείων, που ανζρχεται ςτο πόςο 1.301,20 ευρώ.  
 

ΑΔΑ: Ψ67Δ46ΜΓΘΓ-ΧΓΑ



Ο εγγυθτισ πρζπει να προςκομίςει: 
1) Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο 
2) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου 
3) Φορολογικι ενθμερότθτα  
4) Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ από το δθμοτικό Σαμείο 
5) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
6) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 
7)Βεβαίωςθ τθσ Επικεώρθςθσ Εργαςίασ 

8) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι «Έλαβε γνώςη των 
όρων την διακήρυξησ και τουσ αποδζχεται πλήρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι ζλαβε γνώςη του ακινήτου και τησ 
κατάςταςησ, ςτην οποία αυτό βρίςκεται, και την αποδζχεται πλήρωσ και ανεπιφφλακτα». 
   

Πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ & αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από το 
Σμιμα Περιουςίασ του Διμου Λζςβου (Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ, 1οσ όροφοσ, τθλ.: 2251350579) και από τισ 
αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Διμου ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Λουτροπόλεωσ Θερμισ (2251352610)  ςτα διοικθτικά 

όρια τθσ οποίασ ανικει θ δθμοπρατοφμενθ ζκταςθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ. Η πλιρθσ διακιρυξθ είναι 
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ ςτθ διεφκυνςθ http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/   
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