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ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου
μαρμάρου έκτασης 43.980,65 τ.μ., στη θέση «Κόταινα», Δ.Ε. Ερμιόνης δήμου Ερμιονίδας,
Π.Ε. Αργολίδας.

ΑΠ ΟΦ ΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄/01.09.1977) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων».
1.2. Του Π.Δ. 285/1979 (ΦΕΚ 83/Α΄/26.04.1979) «Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών
ορυκτών και μαρμάρων».
1.3. Του Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11.04.1984) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις».
1.4. Του Ν.2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α΄/15.02.1993) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν.1428/84».
1.5. Της υπ’ αριθμ. Δ10/6.2.3/8146/31.03.1993 του Υ.Β.Ε.Τ. «Οδηγίες εφαρμογής της νομοθεσίας περί
λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών μετά την ισχύ του Ν. 2115/1993».
1.6. Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.03.1997) «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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1.7. Του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22.10.1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α΄/07.04.1999) «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
1.9. Της

υπ’

αρ.

Υ.Α.

Δ7/οικ.21909/4001/26.09.2011

(ΦΕΚ

2331Β’/2011)που

αφορά

στην

αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων
μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.669/1977.
1.10. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.11. Του Π.Δ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
1.12. Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 4/06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/A΄/06.02.2015) «Αποδοχή
παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από
τα καθήκοντα τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους» και του άρθρου 54 του Ν. 4257/2014 .
2. Την με αριθμ. πρωτ. (εισερχ. εγγράφου) 1821/64480/28.05.2015 αίτηση της εταιρείας «ΘΥΑΜΙΣ
Α.Τ.Ε.» για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημόσιου λατομείου
μαρμάρου έκτασης 43.980,65 τ.μ. στη θέση «Κόταινα» του Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της
Π.Ε. Αργολίδας με την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακος 1 : 5.000.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 2983/113268/10.09.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητούνται οι
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών.
4. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΕΛ/3091/22.09.2015 θετική γνωμοδότηση της Π.Υ.Τ. Πελοποννήσου του ΕΟΤ,
με τους όρους που θέτει.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 2118/28.09.2015 θετική γνωμοδότηση της ΔΕΔΔΗΕ με τους όρους που θέτει.
6. Την με αριθμ. πρωτ.

ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ04-ε/3567/30.09.2015 θετική γνωμοδότηση της

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος με τους όρους που θέτει.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 86693/3665/15.10.2015 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Αργολίδας.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 22603/16.10.2015 θετική γνωμοδότηση της ΑΔΜΗΕ.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 700/16.10.2015 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Ερμιονίδας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ6/9952/26.10.2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας
με τους όρους που θέτει.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 118584/3361/30.10.2015 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
12. Την

με

αριθμ.

πρωτ.

ΕΜΝΕ/Φ.22.2/2270/16.11.2015

θετική

γνωμοδότηση

του

Τμήματος

Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υ.ΠΕ.Κ.Α., με τους όρους που
θέτει.
13. Την

με

αριθμ.

πρωτ.

Φ.114.3/1105/287844/18.12.2015

Πληροφοριών-Ασφαλείας/2β του ΓΕΣ.
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Αποφασίζουμε

Διακηρύσσουμε ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία δημόσιος λατομικός χώρος
μαρμάρου έκτασης 43.980,65 τ.μ., στη θέση «Κόταινα», της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της
Π.Ε. Αργολίδας, τα όρια του οποίου καθορίζονται, με βάση το από Μαρτίου 2015 τοπογραφικό
διάγραμμα που συνέταξε ο κ. Βασίλειος Αν. Μαρτίνος, τοπογράφος μηχανικός ΤΕ, ως εξής:

Σύστημα
συντεταγμένων

Κ.Φ.Χ. «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κλ. 1:100.000 Φ=37 15΄ λ=-0 15΄
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΣΑ 87 ΚΕΝΤΡ. ΜΕΣΗΜΒΡ. λ=24
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜ. Κο=0,9996
Συντεταγμένες σημείων (ΕΓΣΑ 87)

ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Ψ

1

435.526,68

4.147.256,08

2

435.526,68

4.147.122,08

3

435.453,45

4.147.057,99

4

435.366,73

4.147.034,60

5

435.315,93

4.147.159,62

6

435.329,68

4.147.258,08

7

435.424,68

4.147.318,08

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής την 21 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2016 και από ώρα
10:00 μ.μ. μέχρι 12:00 μ.μ., μετά την παρέλευση της οποίας ουδεμία προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται
δεκτή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
ος

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο Ρίο Πατρών, οδός Αθηνών αρ. 105, 1 όροφος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της διακήρυξης αποβεί άγονο ή δεν εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., θα επαναληφθεί την 05 Μαϊου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2016 την αυτή ώρα και στον ίδιο
χώρο.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συμμετοχή στην δημοπρασία είναι ελεύθερη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν οφείλουν
να καταθέσουν:
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Πλήρη στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Αστυνομικό Τμήμα περιοχής τους,
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια ∆.Ο.Υ



Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τυχόν αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα),



Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
α.) Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα να εμφανιστούν είτε αυτοπροσώπως (με επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας) είτε με αντιπρόσωπό τους στον τόπο διεξαγωγής της
δημοπρασίας. Ο εκπρόσωπος ή και αντιπρόσωπος του δικαιούμενου που θα συμμετάσχει στην δημοπρασία,
οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το
οποίο επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατεθεί στην επιτροπή, και στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική
εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στην δημοπρασία αυτή.
β.) Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), να εκπροσωπηθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο ή
από νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας), το οποίο επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσει στην επιτροπή όλα τα αναγκαία νομιμοποιητικά
έγγραφα δηλαδή:
Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:


Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις (αντίγραφα ΦΕΚ)



ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης



Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από την αρμόδια αρχή

Για Ο.Ε. και Ε.Ε.:


Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων



Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από το Πρωτοδικείο

2. Το ύψος του παγίου μισθώματος ορίζεται στα 80,00 € ανά στρέμμα για τα πρώτα τρία χρόνια της
μίσθωσης και στα 150,00 € ανά στρέμμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση
της δεκαπενταετίας (όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. Υ.Α. Δ7/οικ.21909/4001/26.09.2011 του Υπουργού
ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2331Β’/2011)). Τα εν λόγω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται ανά τριετία κατόπιν
αποφάσεως του Υπουργού ΠΑ.Π.ΕΝ. σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.669/1977.
3. Το ύψος του αναλογικού μισθώματος – επί του οποίου πραγματοποιείται ο συναγωνισμός μεταξύ των
πλειοδοτών- και αποτελεί το σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται σε ποσοστό επτά τοις εκατό
(7%) επί της τιμής πωλήσεως των εξορυσσομένων εκ του μισθίου λατομείου ογκομαρμάρων επί του
δαπέδου του λατομείου και εννέα τοις εκατό (9%) επί της τιμής πωλήσεως ομοίως επί του δαπέδου
του λατομείου, επί των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμμάτων.
Τα ποσοστά αυτά αποτελούν το σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας. Τα ανώτατα όρια ορίζονται σε
οκτώ τοις εκατό (8%) και δέκα τοις εκατό (10%), αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. β) του Ν.
669/1977.
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4. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό εξόρυξης εντός της πρώτης πενταετίας
ορίζεται σε 120.000,00 €. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία θα
χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του λατομείου για τη μεταφορά της λατύπης και των μπαζών από
τα μέτωπα εξόρυξης στους χώρους απόθεσης καθώς και τα συστήματα συρματοκοπής ή άλλα
μηχανικά μέσα κοπής των μαρμάρων.
Στην προσφορά που θα υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται
κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση
του λατομείου και συνημμένο το κόστος κτήσης του.
5. Ο συναγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάδειξη πλειοδότη γίνεται επί του αναλογικού
μισθώματος.

Σε

περίπτωση

προσφοράς

ή

αντιπροσφoράς

του

αυτού

μισθώματος

από

περισσότερους του ενός πλειοδότες, τελευταίος πλειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε το
μεγαλύτερο ύψος επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό εξόρυξης περιλαμβανομένων και των
φορτηγών αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 εδαφ. στ΄ του
ΠΔ 285/1979.
6. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες της μιας ισόποσες προσφορές ως προς τα ποσοστά των
αναλογικών μισθωμάτων και ίσου ποσού για τον μηχανολογικό εξοπλισμό τότε θα διεξαχθεί κλήρωση
από την επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στη δημοπρασία.
7. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000
€). Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου
(εταιρείας), το σκοπό για τον οποίο προορίζεται δηλαδή για τη συμμετοχή στη δημοπρασία που θα
διεξαχθεί στις 21.04.2016 ως και δια τυχόν επανάληψή της, τα στοιχεία του λατομικού χώρου για το
οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία
ένσταση ή αντίρρηση.
8. Κάθε ενδιαφερόμενος, προσερχόμενος οφείλει να παραδώσει στην επιτροπή εντός του χρόνου
διενέργειας της δημοπρασίας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς ο οποίος περιέχει:
Ι. Έγγραφη προσφορά περιλαμβάνουσα :
 Τα πλήρη στοιχεία του πλειοδότη και τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν (παρ. Α1)
 Το προσφερόμενο αναλογικό μίσθωμα.
 Το ύψος της επένδυσης για μηχανικό εξοπλισμό εξόρυξης εντός της πρώτης πενταετίας.
ΙΙ. Εγγυητική επιστολή 6.000,00 €, αορίστου διαρκείας από αναγνωρισμένη Τράπεζα για τη
συμμετοχή στη δημοπρασία, όπως ορίζεται στην παράγραφο Α7.
9. Επί του φακέλου της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό θα αναγράφονται
ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, ταχ. Διεύθυνση,
τηλέφωνα κ.λ.π.).
10. Η κατάθεση των προσφορών στην επιτροπή είναι επιτρεπτή μόνο κατά το χρονικό διάστημα που
καθορίζεται στη διακήρυξη, μετά την παρέλευση του οποίου ουδεμία προσφορά ή αντιπροσφορά
γίνεται δεκτή.
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11. Μετά την παρέλευση της ώρας για την υποβολή προσφορών, αυτές αποσφραγίζονται από την
επιτροπή και ανακοινώνονται τα βασικά στοιχεία κάθε προσφοράς.
12. Προσφορές οι οποίες δεν συνοδεύονται από την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στη διακήρυξη
δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση.
13. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις
θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, επί
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας
της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο εί τε από το αρμόδιο
προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία έτη (3) και δύναται να παρατείνεται μονομερώς από το
μισθωτή ανά τριετία και μέχρι συμπληρώσεως δεκαπενταετίας (άρθρο 18, παρ. 1, του Ν. 669/1977). Η
ανωτέρω παράταση της μίσθωσης θα διενεργείται υπό του μισθωτού δια συμβολαιογραφικής πράξης
και δύο αντίγραφα του ανωτέρω συμβολαίου θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας έξι (6) μήνες πριν
από τη λήξη της τριετίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν 669/77 και στο ΠΔ 285/79.
Η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να παραταθεί επιπλέον κατόπιν διαπιστωτικής πράξης έγκρισης
παράτασης της μίσθωσης με αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μέχρι να συμπληρωθούν σαράντ α
(40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
2702/1999.

2. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
2.1. Το ύψος του παγίου μισθώματος ορίζεται στα 80,00 € ανά στρέμμα για τα πρώτα τρία χρόνια της
μίσθωσης και στα 150,00 € ανά στρέμμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση
της δεκαπενταετίας (όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. Υ.Α. Δ7/οικ.21909/4001/26.09.2011 του Υπουργού
ΠΕ.ΚΑ (ΦΕΚ 2331Β’/2011).). Τα εν λόγω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται ανά τριετία κατόπιν
αποφάσεως του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.669/1977.
Η βεβαίωση του παγίου μισθώματος θα διενεργείται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους, η δε
υποχρέωση καταβολής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων εσόδων.
2.2. Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ετησίου
αναλογικού μισθώματος που προσδιορίζεται ως το γινόμενο του προσφερθέντος αναλογικού

6

ΑΔΑ: ΩΤ4ΔΟΡ1Φ-ΨΝΛ

μισθώματος (ποσοστού) επί τις πωληθείσες ποσότητες επί την τιμή πωλήσεως στο δάπεδο του
λατομείου. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα θα συμψηφίζεται με το ετήσιο πάγιο μίσθωμα.
Η βεβαίωση των αναλογικών μισθωμάτων διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία, με βάση τα
τιμολόγια πώλησης εξορυσσομένων υλικών, τα δελτία αποστολής και λοιπά νόμιμα στοιχεία, που η
μισθώτρια υποχρεούται να υποβάλλει μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε μισθωτικού έτους και
τα οποία ο μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τιμολόγια πώλησης, η τιμή των εξορυσσομένων προϊόντων
προσδιορίζεται βάσει της τιμής πώλησης προϊόντων της ίδιας ποιότητας από άλλα γειτονικά
λατομεία. Σε περίπτωση ελλείψεως και αυτών των στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής
πώλησης θα λαμβάνονται υπόψη το κόστος εξόρυξης, το επιχειρηματικό κέρδος, και τα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 285/79.
Αναλογικό μίσθωμα καταβάλλεται μόνο εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το πάγιο, τυχόν δε
καταβαλλόμενο συμψηφίζεται στο πάγιο που καταβλήθηκε. Όλα τα μισθώματα θα βεβαιώνονται από
την Υπηρεσία μας, στην μισθώτρια εταιρεία.
Το αναλογικό μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατά το δεύτερο μήνα του επόμενου οικονομικού έτους, μετά
βέβαια τον υπολογισμό του.
Το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων
μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία.

3.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου.
Στην περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη, η
οποία θα αφορά την τήρηση των όρων της σύμβασης, και η οποία θα είναι ποσού ίσου προς το 10% του
προσφερόμενου ύψους επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό, το οποίο θα αναφέρεται και στο μισθωτήριο
συμβόλαιο, περιλαμβανομένης και της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας,
(εργοταξιακά), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εντός του χώρου του λατομείου για την μεταφορά της λατύπης
και των μπάζων από τους χώρους εξόρυξης στους χώρους απόθεσης, όχι όμως της αξίας των λοιπών
μεταφορικών μέσων (φορτηγών), τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
Μετά την διαπίστωση της πραγματοποίησης της ανωτέρω επένδυσης η εγγυητική αυτή επιστολή θα
αντικατασταθεί με άλλη ποσού ίσου προς το εκάστοτε ισχύον ετήσιο πάγιο μίσθωμα. Η ως άνω εγγυητική
επιστολή για την τήρηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης επιστρέφεται μετά την λήξη
της σύμβασης μίσθωσης και εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτήν.
Ο ανακηρυχθείς πλειοδότης οφείλει επιπρόσθετα να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
και προσαυξάνεται κατά 40% ανά πενταετία.
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο μισθωτής εγκαθίσταται στον λατομικό χώρο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση
του χώρου από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα την Διεύθυνση Δασών Αργολίδας,
συντάσσοντας πρωτόκολλο εγκατάστασης.
Ο μισθωτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το μίσθιο διαθέτοντας εξ’ ιδίων τον αναγκαίο για την
εκμετάλλευση εξοπλισμό και διατηρώντας τις αναγκαίες και απαραίτητες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως του
εργατικού και τεχνικού προσωπικού.
Επίσης υποχρεούται :
α. όπως εντός της πρώτης πενταετίας πραγματοποιήσει την επένδυση που αφορά τον μηχανολογικό
εξοπλισμό εκμετάλλευσης του μισθίου. Στον ως άνω μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει απαραιτήτως να
περιλαμβάνονται συστήματα συρματοκοπής ή άλλα σύγχρονα μέσα κοπής και εξόρυξης μαρμάρων.
β. να πραγματοποιήσει όλες τις εγκαταστάσεις του σε σημεία ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο
δημιουργίας κινδύνου σε τυχόν διερχόμενα οχήματα, πεζούς κλπ.
γ. να αντιμετωπίσει τις δαπάνες των επιπρόσθετων έργων υποδομής μέχρις εντός των ορίων του λατομικού
χώρου.
δ. να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών
όρων η οποία θα εγκριθεί από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία. Να εφαρμόζει την τεχνική μελέτη που
θα εγκριθεί από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. καθώς και τις εντολές του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο μισθωτής υποχρεούται να δαπανήσει, μέσα σε δύο χρόνια από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και
μέσα στο χώρο του μισθίου, για εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, το ποσόν των 15.000,00 € (ευρώ) κατ’
ελάχιστον.
6. ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πριν την έναρξη εργασιών εκμετάλλευσης ο μισθωτής υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια εκμετάλλευσης του
λατομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 669/1977 και την παρ. 3, του άρθρου 21 του Ν. 2115/1993 και του
άρθρου 7 του Ν. 2702/1999. Η για οποιονδήποτε λόγο ανάκληση της αδείας αυτής συνεπάγεται και την λύση
της σύμβασης μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην ορθολογική εκμετάλλευση του λατομικού χώρου, σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις διατάξεις του κανονισμού μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών,
των εντολών του επιθεωρητή μεταλλείων, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την τεχνική
μελέτη.
7. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Ο μισθωτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το λατομείο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης, τις διατάξεις το Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που ισχύουν κάθε φορά, τα
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επιβαλλόμενα από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ συμπληρωματικά μέτρα και εντολές
που απαιτούνται για την ορθολογική εκμετάλλευση των λατομείων και την ασφάλεια της ζωής και της υγείας
των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, τους όρους της σύμβασης μίσθωσης και της τεχνικής
μελέτης, υποκείμενος άλλως στις υπό του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η αργία του λατομείου επί δύο (2) συνεχή έτη από υπαιτιότητα του μισθωτή συνεπάγεται την έκπτωση του
μισθωτή καθώς και την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Η έκπτωση του
μισθωτή και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διενεργείται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ο μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επομένου
έτους, Δελτίο Δραστηριότητας ή Δήλωση Απραξίας, τα στοιχεία των οποίων καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. Το Δελτίο Δραστηριότητας ή η Δήλωση Απραξίας, υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στο
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προφυλάσσει με δικές του δαπάνες το χώρο του λατομείου, μετά
την εγκατάσταση του και σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, να ασκεί κάθε νόμιμο ένδικο μέσο και να ειδοποιεί
αμέσως το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. και την αρμόδια Υπηρεσία της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.,
για κάθε από μέρους οποιουδήποτε τρίτου, προσβολή των δικαιωμάτων του Δημοσίου, στον μισθωμένο
λατομικό χώρο, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος επιφυλασσομένων των αστικών και ποινικών ευθυνών αυτού
έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά του τελευταίου. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι της μισθωτή για την εν
γένει κατάσταση του μισθίου, ως και εάν κάποιος τρίτος διαταράξει ή αποβάλλει την μισθωτή από την κατοχή
του μισθίου και των εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι της μισθωτή εάν από
λόγους Δημοσίας ωφέλειας (αναδάσωση, τουρισμός, αρχαιολογικοί λόγοι κ.τ.λ.) ήθελε παρακωλυθεί η χρήση
και εκμετάλλευση του λατομείου.
10. ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η υπομίσθωση και κάθε άλλη μορφή μεταβίβασης των μισθωτικών δικαιωμάτων απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μόνον ύστερα από απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., η εισφορά του συνόλου των
μισθωτικών δικαιωμάτων σε εταιρεία που υφίσταται ή πρόκειται να συσταθεί. Η σύμβαση εισφοράς θα
καταρτίζεται επί ποινή ακυρότητας με συμβολαιογραφικό έγγραφο και θα ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η
σύμβαση μίσθωσης.
Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση μίσθωσης του λατομείου, εξακολουθεί να ισχύει με τους ιδίους όρους, στη
θέση δε του μισθωτή υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει και τις μέχρι τότε
υποχρεώσεις του.

11. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί από την σύμβαση μίσθωσης μετά την πάροδο δύο ετών από την
υπογραφή της και αφού προηγουμένως έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ειδοποιώντας
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έξι (6) μήνες πριν την αρμόδια Υπηρεσία. Πριν από την αποδοχή της παραιτήσεως από τον Γ.Γ της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. διαπιστώνεται εάν τηρήθηκαν οι όροι που προβλέπονται από την σύμβαση, και αντίστοιχα
εκδίδεται σχετική απόφαση. Σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Για το διάστημα των έξι μηνών (6) ο μισθωτής υποχρεούται
στην καταβολή μισθωμάτων.
Επίσης δύναται να παραιτηθεί και από τμήμα της εκτάσεως του μισθωμένου λατομείου, εφόσον, κατά την
κρίση Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., η απομένουσα έκταση είναι επαρκής, για την
ορθολογική εκμετάλλευση του κοιτάσματος μαρμάρων.
12. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Μετά την λήξη ή την λύση της σύμβασης μίσθωσης, καλείται ο μισθωτής να παραδώσει το χώρο του
λατομείου στο Δημόσιο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που έχει κατασκευάσει περιέρχονται στην κυριότητα του
Δημοσίου χωρίς αποζημίωση και στην καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται εφόσον κριθούν χρήσιμες,
άλλως οφείλει να τις κατεδαφίσει και να απομακρύνει τα προϊόντα κατεδάφισης αδαπάνως για το Δημόσιο.
Ο μισθωτής οφείλει να απομακρύνει τα μηχανήματά του, να αποκομίσει τα τυχόν εξορυχθέντα προϊόντα και
να παραδώσει το μίσθιο, σε τακτή προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο.

13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση από τον μισθωτή, όρων της σύμβασης μίσθωσης, συνεπάγεται κατόπιν αποφάσεως του Γ.Γ. της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

την κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. Επίσης μπορεί να καταγγελθεί η

σύμβαση της μίσθωσης και στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του Ν. 2115/1993.
Σε περίπτωση συνέχισης της εκμετάλλευσης, μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης ή πραγματοποίηση
εξόρυξης σε χώρους άνευ νόμιμης άδειας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2115/1993
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 2702/1999.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Ο μισθωτής υποχρεώνεται να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με την
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή μη τήρησης των προθεσμιών σύμφωνα με τα παραπάνω περί
ανανεώσεως της εγγυητικής επιστολής, η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Μετά την δημοπρασία η επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό που υποβάλλεται εντός τριών (3)
ημερών στο Γενικό Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με σχετική πρόταση για το συμφέρον ή όχι του
αποτελέσματος της δημοπρασίας.
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2. Όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση του πρακτικού της επιτροπής και
σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή του πρακτικού δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση για ενδεχόμενες
παραλείψεις ενώπιον του Γ.Γ της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., ο οποίος και αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την άσκησή της.
3. Ο Γ.Γ της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων που τυχόν ήθελαν υποβληθεί εκδίδει
απόφαση για την έγκριση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας του λατομικού χώρου. Η απόφαση
αυτή επιδίδεται με απόδειξη στον πλειοδότη και στους ενδιαφερόμενους που τυχόν υπέβαλαν ένσταση.
4. Αυτούσιο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων του κεντρικού
καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

και του

Δημαρχείου Ερμιονίδας. Η Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. και το Δημαρχείο Ερμιονίδας παρακαλούνται να αποστείλουν
στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. αποδεικτικό ανάρτησης.
5. Πριν από την ίδια προθεσμία, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε καθημερινή
εφημερίδα των Αθηνών και σε καθημερινή εφημερίδα της Π.Ε. Αργολίδας.
6

Οι δαπάνες για τα τέλη του συμβολαίου και τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν αυτόν που θα αναδειχθεί
πλειοδότης.

Ο ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα
Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
Πίνακας διανομής
Τμήμα Φυσικών Πόρων Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
Χ.Α. Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Δ/νση Δασών Αργολίδας

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Μιχ. Ιατρού 21

Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας

211 00 Ναύπλιο

Λυκούργου 9

ddarg@4793.syzefxis.gov.gr

105 51 Αθήνα
Vaidanis.m@eka.ypeka.gr

Υ.ΠA.ΠΕ.Ν.

Δήμος Ερμιονίδας

Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου

21 300 Κρανίδι

Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων

kranidi1@otenet.gr

και Αδρανών Υλικών
Μεσογείων 117-119
101 92 Αθήνα
spiropoulosn@eka.ypeka.gr
ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.
Ακροπόλεως 7Α και Θερμοπυλών 10
121 34 Περιστέρι
thiamis@tee.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πάτρα,

17-03-2016

Αρ. Πρωτ.: 677/38434

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου, προκηρύσσει δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 669/1977
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 285/1979, για την εκμίσθωση δημοσίου λατομικού
χώρου μαρμάρου, έκτασης 43.980,65 τ.μ., στη θέση «Κόταινα», της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της
Π.Ε. Αργολίδας., τα όρια του οποίου καθορίζονται ως εξής:

Σύστημα
συντεταγμένων

Κ.Φ.Χ. «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κλ. 1:100.000 Φ=37 15΄ λ=-0 15΄
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΣΑ 87 ΚΕΝΤΡ. ΜΕΣΗΜΒΡ. λ=24
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜ. Κο=0,9996
Συντεταγμένες σημείων (ΕΓΣΑ 87)

ΣΗΜΕΙΟ

Χ

Ψ

1

435.526,68

4.147.256,08

2

435.526,68

4.147.122,08

3

435.453,45

4.147.057,99

4

435.366,73

4.147.034,60

5

435.315,93

4.147.159,62

6

435.329,68

4.147.258,08

7

435.424,68

4.147.318,08

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής την 21 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2016 και από ώρα
10:00 μ.μ. μέχρι 12:00 μ.μ., μετά την παρέλευση της οποίας ουδεμία προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται
δεκτή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
ος

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο Ρίο Πατρών, οδός Αθηνών αρ. 105, 1 όροφος.
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Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της διακήρυξης αποβεί άγονο ή δεν εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., θα επαναληφτεί την 05 Μαϊου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2016 την αυτή ώρα και στον ίδιο
χώρο.
Οι προτιθέμενοι να πάρουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους
#6.000,00# ευρώ, αορίστου διαρκείας από αναγνωρισμένη Τράπεζα, η οποία θα εκδοθεί υπέρ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο
τηλέφωνο 2610 991791.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους κειμένου της διακήρυξης:


Στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr/)



Στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου (Αθηνών 105, Ρίο).



Στο Δημαρχείο του Δήμου Ερμιονίδας.



Στο κεντρικό κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
(Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158, Πάτρα).

Ο ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα
Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
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