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Καρπενήσι,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αδρανών Υλικών

Η  Προϊσταμένη  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Ευρυτανίας  διακηρύσσει  ότι

συνεπεία του από 10.03.2022 Πρακτικού Νο1/2022 της Επιτροπής του Άρθρου 98 του

Π.Δ.284/88,  εκτίθεται  σε  πλειοδοτική  φανερή  Δημοπρασία  για  εκποίηση  συνολική

ποσότητα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε κυβικών μέτρων (9.465,00

m3) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Δημοτικών

Ενοτήτων Καρπενησίου, Ποταμιάς, Προυσού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Καρπενησίου,

στις θέσεις με αναλυτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 που περιγράφονται στο Παράρτημα, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δύο

ευρώ ανά κυβικό μέτρο  (2,00 € / κ.μ.), βάσει του από 11/12-Νοεμ.1929 Διατάγματος

«Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους εξής

όρους και προϋποθέσεις:

1. Οι προτιθέμενοι  να συμμετέχουν στην πλειοδοτική δημοπρασία, οφείλουν για να

γίνουν δεκτοί σε αυτή, να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακατάθεσης ποσού ίσου με

το ένα δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της προσφοράς ήτοι: 1/10 * 2,00 *

9.465,00 = 1.893,00  € ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας

από το Δημόσιο, χρονικής ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Η  εγγύηση  αυτή  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ)
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τον αριθμό της εγγύησης,  ε)  το ποσό που καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την πλήρη

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής

διακήρυξης,  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης  να καταβάλει  το ποσό της

εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη

ειδοποίηση εκείνου προς  τον οποίο.  Η περ.  αα’  του προηγούμενου εδαφίου δεν

εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2. Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχει  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  το

οποίο  μπορεί  να  φέρει  εις  πέρας  το  αντικείμενο  της  δημοπρασίας.  Για  να  γίνει

κάποιος  δεκτός  στην  δημοπρασία  πρέπει  να  καταθέσει  ενώπιον  της  επιτροπής

διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής: 

α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) Φορολογική Ενημερότητα

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: 1)

έχει  λάβει  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης,  τους  οποίους

αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, 2) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης

του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

3. Ο πλειοδοτών για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προσκομίζοντας στην

αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας σχετικό προς τούτο πληρεξούσιο. Σε περίπτωση δε

εκπροσώπησης νομικού προσώπου απαιτείται κατάθεση νομιμοποιητικών στοιχείων

(καταστατικό  εταιρείας  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  από  το  αρμόδιο  επιμελητήριο,

γενικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο από το οποίο θα προκύπτει και ο

αριθμός ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης κ.τ.λ.).

4. Σε  περίπτωση  έλλειψης  δικαιολογητικού  ή  σε  περίπτωση  που  από  τα

προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού,  η

αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

5. Οι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται προς την Επιτροπή

Διενέργειας της δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μόνο

από εκείνους που συμμετείχαν στην δημοπρασία ή αποκλείστηκαν από αυτήν σε

οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  της  δημοπρασίας  και  για  λόγους  που

ανακύπτουν  κατά το αντίστοιχο  στάδιο.  Οι  ενστάσεις  πρωτοκολλούνται  από την

Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα τη δημοπρασία
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Επιτροπή,  η  οποία  γνωμοδοτεί  επ΄  αυτών  στο  πρακτικό  διενέργειας  της

δημοπρασίας. 

6. Τα πρακτικά της πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής

του άρθρου 101 του Π.Δ. 284/1988 υπόκεινται προς έγκριση στον Προϊστάμενο της

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών. Με απόφαση

του  Προϊσταμένου  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Περιουσίας  &  Κοινωφελών

Περιουσιών  κατακυρώνεται  ο  πλειοδότης  ή  κηρύσσεται  άγονη  η  δημοπρασία.  Η

δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ημερομηνία

διεξαγωγής της εάν δεν παρουσιαστεί  πλειοδότης,  με  τους όρους  της παρούσας

διακήρυξης.

7. Η πρώτη προφορική  πλειοδοτική  προσφορά  για να  γίνει  δεκτή,  πρέπει  να  είναι

ανώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό δύο επί της εκατό (2%) της τιμής εκκίνησης.

Με βάση αυτό το ποσοστό εξακολουθεί η πλειοδοσία μέχρι την κατακύρωσή της.

Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική, μέχρι την οριστική κατακύρωση στον

τελευταίο πλειοδότη.

8. Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόμενος πιστοποιεί  ότι  έχει  λάβει

πλήρη  γνώση  της  ποιότητας  και  της  ποσότητας  του  συγκεκριμένου  υλικού  και

αποδέχεται αυτή ανεπιφύλακτα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να

αφορούν το σύνολο της ποσότητας του εκποιούμενου υλικού (δεν γίνονται δεκτές

προσφορές για μέρος του εκποιούμενου υλικού).

9. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για έξοδα ή βλάβες που τυχόν θα προκύψουν κατά την

εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς και για οποιαδήποτε αποθετική

ζημία και αν προκύψει εις βάρος του πλειοδότη ακόμα και εκ θεομηνίας, πυρκαγιάς,

πλημμύρας κλπ. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης από τυχόν παρατυπία

στη διαδικασία της δημοπρασίας η οποία θα οδηγήσει στην ακύρωση ή επανάληψη

αυτής.

10. Ο πλειοδότης  έχει  την  ευθύνη  για  τη  λήψη  κάθε  μέτρου  για  την  αποφυγή

ατυχημάτων, καθώς και την αποκατάσταση κάθε ζημίας προς τρίτους.

11. Ο  πλειοδότης  οφείλει  κατά  την  φόρτωση  και  μεταφορά  του  υλικού  να

προστατεύσει την υπάρχουσα στον περιβάλλοντα χώρο βλάστηση και να λάβει όλα

τα  προβλεπόμενα  μέτρα  ασφαλούς  διακίνησης  των  οχημάτων  μεταφοράς  του

υλικού. Το βάθος λήψης του υλικού δεν πρέπει  να είναι  κάτω της στάθμης του

φυσικού  εδάφους  και  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  ο  χώρος  θα  πρέπει  να

ισοπεδωθεί  ομοιόμορφα χωρίς  την ύπαρξη κοιλοτήτων. Το υλικό θα φορτώνεται

αυτούσιο, απαγορευμένης οποιασδήποτε επεξεργασίας ή διαλογής επί τόπου.

12. Ο πλειοδότης οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

παράδοσης της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας

να  καταβάλλει  στην  οικεία  Δ.Ο.Υ.  οίκοθεν  στο  ΕΙΔΟΣ  ΦΟΡΟΥ  4911  με  ΑΛΕ

3150601001  το  τελικό  ποσό  της  προσφοράς  πλέον  χαρτόσημου  3,6%,  να
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προσκομίσει  το  διπλότυπο  στην  Κτηματική  Υπηρεσία  και  να  αντικαταστήσει  την

εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία με εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της

παρούσης ίσης με το ένα δέκατο (1/10) του τελικού τιμήματος του υλικού και η

οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της απόληψης του υλικού και τη

σύνταξη προς τούτο σχετικών εκθέσεων αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας και της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

13. Εάν  ο  πλειοδότης  δεν  καταβάλλει  το  τελικό  ποσό  της  προσφοράς  πλέον

χαρτόσημου 3,6% και δεν αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία

με  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των όρων  της  παρούσης  εντός  της  αποκλειστικής

προθεσμίας  των  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών,  το  υλικό  κατακυρώνεται  στον

δεύτερο κατά σειρά κατάταξης πλειοδότη ο οποίος ειδοποιείται με κάθε πρόσφορο

τρόπο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα

ανωτέρω καταβολής του τελικού ποσού της προσφοράς από κάθε επόμενο κατά

σειρά πλειοδότη. Εάν δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης τότε το υλικό τίθεται εκ νέου

σε επαναληπτική δημοπρασία. Στη νέα (επαναληπτική) δημοπρασία δεν δικαιούνται

να συμμετάσχουν οι πλειοδότες της προηγηθείσας δημοπρασίας που δεν τήρησαν

την προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών της παραγράφου 12. Η εγγύηση

συμμετοχής κάθε πλειοδότη που δεν τήρησε την προθεσμία του της παραγράφου 12

της παρούσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

14. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται στον πλειοδότη και στους

συμμετέχοντες  στη  δημοπρασία  μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  έγκρισης  των

πρακτικών και αφού τηρηθούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 12 και 13.

15. Ο πλειοδότης εντός πέντε (5) μηνών, αρχής γενομένης από την καταβολή στην

οικεία Δ.Ο.Υ. του τελικού ποσού της προσφοράς, οφείλει να έχει παραλάβει το υλικό

ειδάλλως παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας συνεπάγεται κατάπτωση εγγύησης

καλής εκτέλεσης χωρίς δικαστική παρέμβαση και επαναδημοπράτηση των αδρανών

υλικών εις βάρος του, καταλογιζόμενη εις αυτόν της τυχόν προκύψασας επί έλαττον

διαφοράς του τιμήματος και των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας κατά τις διατάξεις

περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

16. Ο πλειοδότης  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  στην  οικεία  Αστυνομική  Διεύθυνση,

στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Ευρυτανίας και  στην Κτηματική Υπηρεσία

Ευρυτανίας, την ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών απόληψης του υλικού

όπως επίσης τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που θα

χρησιμοποιηθούν.

17. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  την 26/5/2022 ημέρα Πέμπτη και  από

10:30   π.μ.  έως  11:00  π.μ.,  στα  γραφεία  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας

Ευρυτανίας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως

09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
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18. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”, στις ιστοσελίδες

του Υπουργείου Οικονομικών και των Δήμων του Νομού και θα αναρτηθεί στους

πίνακες ανακοινώσεων των ανωτέρω Δήμων και της Π.Ε. Ευρυτανίας, τουλάχιστον

δέκα (10) μέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ, Αθήνα 20/4/2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και

Κοινωφελών Περιουσιών

Στυλιανός Μπάκας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρατσίκη Στυλιανή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Θέσεις απόθεσης υλικού σε ΕΓΣΑ 87

ΘΕΣΗ 1

Όγκος υλικών: V1= 1.283,44 κ.μ.
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ΘΕΣΗ 2

Όγκος υλικών: V2= 167,06 κ.μ.
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ΘΕΣΗ 3

Όγκος υλικών: V3= 8,04 κ.μ.

ΘΕΣΗ 4

Όγκος  υλικών: V4= 251,19 κ.μ.
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ΘΕΣΗ 5

Όγκος υλικών: V5= 5.462,58 κ.μ.
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ΘΕΣΗ 6

Όγκος υλικών: V6= 1.144,64 κ.μ.

Σελίδα 10 από 11

ΑΔΑ: Ψ7Κ2Η-ΜΑΛ



ΘΕΣΗ 7

     Όγκος υλικών: V7= 1.148,24 κ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ: 9.465,00 κ.μ.
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