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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ”.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις “ (Α΄285), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του διατάγματος 11/12-11-1929 “Περί διοικήσεως Δημοσίων 

Κτημάτων” (Α΄399), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ 284/1988 (Α΄128), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ 

142/2017 (Α΄181) “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών”.

4. Την με αρ. Πρωτ. 57692/23-05-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6Φ7Ε465ΧΙ8-Ε2Ω), με την οποία εγκρίθηκε το έργο 

“Κατασκευή Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε Φωκίδας”.
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5. Το με αρ. Πρωτ. 254046/16-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε 

Φωκίδας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, η ολοκλήρωση της Α' Φάσης 

του ανωτέρω έργου του οδικού κόμβου Μαλαμάτων.

6. Την από 29-05-2020 Τεχνική Έκθεση επιμέτρησης του υπαλλήλου της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Φωκίδας Τουρούντζη Νικόλαου, με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

7. Το με αρ. 1/05-05-2022 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Εκμίσθωσης & 

Εκποίησης Δημοσίων & Ανταλλαξίμων Κτημάτων (αρ. 101, π.δ 284/88) Φωκίδας

Διακηρύσσει ότι:

Την  29 του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από τις 10:00 π.μ έως τις

10:30 π.μ, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας (Σταλλού 9, Άμφισσα, 1ος

όροφος), θα διεξαχθεί δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση

1.670,84  κ.μ  υλικού  εκσκαφής,  το  οποίο  προέρχεται  από  το  έργο  “Κατασκευή

Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε Φωκίδας”. Το δημοπρατούμενο υλικό έχει

αποτεθεί προσωρινά  σε δημόσια έκταση,  σε περιοχή νότια της θέσης εκτέλεσης του

έργου, στην περιοχή με το τοπονύμιο “Χαλιάδες” στα Μαλάματα, όπως εμφανίζεται στο

συνημμένο  από 29/05/2020  τοπογραφικό  διάγραμμα του  υπαλλήλου της  Κτηματικής

Υπηρεσίας Φωκίδας, Νικόλαου Τουρούντζη.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται  το ποσό των 1.670,00 ευρώ (1 ευρώ/ κ.μ), σύμφωνα με

το με αρ. 1/05-05-2022 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Εκμίσθωσης & Εκποίησης

Δημοσίων & Ανταλλαξίμων Κτημάτων (αρ. 101, π.δ 284/88) Φωκίδας.

Η  δημοπρασία  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  διατάγματος

11/12-11-1929,  ενώπιον  της  επιτροπής  Εκμίσθωσης  και  εκποίησης  Δημοσίων  και

Ανταλλαξίμων Κτημάτων Φωκίδας (αρ.101, π.δ 284/88), όπως αυτή συγκροτήθηκε με την

υπ'αρ.  Πρωτ.  10723/20-01-2021  (ΑΔΑ:  Ψ4ΣΔΟΡ10-ΔΙ5)  Απόφαση  του  Συντονιστή  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με τους παρακάτω όρους:

Για  τη  συμμετοχή  στην  προφορική  δημοπρασία  και  επί  ποινή  αποκλεισμού,

απαιτείται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, να προσκομίσει στην Κτηματική Υπηρεσία

Φωκίδας, φάκελο που να περιέχει τα παρακάτω:
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1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση

των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

3. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου 30ημέρου

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5. Γραμμάτιο  παρακαταθήκης  χρηματικού  ποσού  ίσου  με  το  1/10  της  τιμής

εκκίνησης,  ήτοι  ποσού  167,00  ευρώ  ή  ισόποση  εγγυητική  επιστολή  Τράπεζας

αναγνωρισμένης από το Δημόσιο

Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται διά του νομίμου εκπροσώπου τους με την

προσκόμιση του σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.

Ο  πλειοδοτών  για  λογαριασμό  άλλου  οφείλει  να  το  δηλώσει  στην  επιτροπή

δημοπρασίας,  πριν  την  έναρξη της  δημοπρασίας,  παρουσιάζοντας  και  το  προς  τούτο

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η πρώτη προφορική πλειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή πρέπει να είναι

ανώτερη τουλάχιστον κατά 2% του ελαχίστου ορίου προσφοράς. Με το ποσοστό αυτό

εξακολουθεί  η  πλειοδοσία  μέχρι  την  κατακύρωση.  Κάθε  προσφορά  είναι  δεσμευτική

μέχρι την κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη.

Με την υποβολή της προσφοράς του ο κάθε πλειοδότης, πιστοποιεί ότι έχει λάβει

πλήρη γνώση της ποιότητας και ποσότητας του συγκεκριμένου υλικού και αποδέχεται

αυτήν ανεπιφύλακτα.

Τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  υπόκεινται  σε  έγκριση  από  τον  Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται στον πλειοδότη και στους

συμμετέχοντες στη δημοπρασία μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών

της δημοπρασίας.

Ο  πλειοδότης  οφείλει  εντός  10  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης

σ'αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας να καταβάλλει στην

οικεία  Δ.Ο.Υ  το  τελικό  ποσό  της  προσφοράς  και  να  αντικαταστήσει  την  εγγύση

συμμετοχής στη δημοπρασία με εγγύση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης, ίσης

με  το  1/4  του  όλου  τιμήματος  του  υλικού   και  η  οποία  θα  επιστραφεί  μετά  την

ολοκλήρωση της παραλαβής  του υλικού και τη σύνταξη προς τούτο σχετικής έκθεσης

των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας.
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Ο  πλειοδότης  οφείλει  κατά  την  παραλαβή  του  υλικού  να  προστατεύει  τον

περιβάλλοντα  χώρο  και  να  λαμβάνει  τα  προβλεπόμενα  μέτρα  ασφαλούς  λήψης  και

ασφαλούς  διακίνησης  των  οχημάτων  στις  παρακείμενες  οδούς.  Το  βάθος  της  λήψης

υλικού δεν πρέπει να είναι κάτω της στάθμης του φυσικού εδάφους.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο χώρος θα πρέπει να ισοπεδωθεί ομοιόμορφα

χωρίς την ύπαρξη κοιλοτήτων και εξάρσεων του εδάφους.

Το υλικό θα φορτώνεται  αυτούσιο,  απαγορευόμενης οπιασδήποτε  διαλογής  ή

επεξεργασίας επί τόπου.

Ο πλειοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην Κτηματικκή Υπηρεσία και στο οικείο

Αστυνομικό  Τμήμα  την  ημερομηνία  έναρξης  και  λήξης  των  εργασιών  απόληψης  του

υλικού,  καθώς  και  τον  αριθμό  των  οχημάτων  και   μηχανημάτων  έργου  που  θα

χρησιμοποιήσει.

Η  Κτηματική  Υπηρεσία  Φωκίδας  δεν  υποχρεούται  να  εγκαταστήσει  τον

πλειοδότη,  ο  οποίος  οφείλει  εντός  προθεσμίας ενός μήνα,  αρχής  γενομένης από την

καταβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ του τελικού ποσού της προσφοράς, να έχει παραλάβει το

υλικό.  Παρέλευση  της  ταχθείσας  προθεσμίας  συνεπάγεται  κατάπτωση  της  εγγύησης

καλής εκτέλεσης και επαναδημοπράτηση του υλικού.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν, όταν: α) αυτή αποβεί άγονη ή άκυρη,

β)  μετά  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης  αρνείται  να

υπογράψει  τα  πρακτικά,  γ)  μετά  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  έγκρισης  των

πρακτικών, ο  τελευταίος πλειοδότης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στην οικεία Δ.Ο.Υ το

τελικό ποσό της προσφοράς.

Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  της

Προϊσταμένης  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Φωκίδας,  αναφερόμενης  στους  όρους  της

πρώτης  διακήρυξης  και  δημοσιευόμενης  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την

ημέρα  διενέργειας  της  δημοπρασίας,  διεξάγεται  δε  σύμφωνα  με  τα  όσα

προαναφέρθηκαν.

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στη Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr και στη

διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ.  Παράλληλα τοιχοκολλάται  στα γραφεία της  Κτηματικής

Υπηρεσίας Φωκίδας και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και

ευθύνη.
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Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ενημερώνονται  και  από  τα  γραφεία  της

Κτηματικής  Υπηρεσίας  Φωκίδας  (Σταλλού  9,  Άμφισσα,  Τ.Κ  33100,  τηλ.  2265029464,

email:  ky-fokidas@gspp.gr ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.        

Εγκρίνεται

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Παππάς Κωνσταντίνος

Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας

Μαντά Γεωργία
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