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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τη διάθεση του αποθέματος
Ναξίας Σμύριδας ως έχει και ευρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη θέση
«Καμπί» και στη θέση «Μουτσούνα» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄/28-8-2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/2014).
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27-01-2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
4.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27-01-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου
της
Κυβέρνησης,
Υπουργών,
Αναπληρωτών
Υπουργών
και
Υφυπουργών».
5.
Το Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»
(ΦΕΚ 408/Α΄/17.9.1935) το οποίο αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935 και
τροποποιήθηκε με τα Άρθρα 13 και 21 του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις Θεμάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/Α΄/1.11.2013).
6.
Τις διατάξεις του από 27.5.1953 Βασιλικού Διατάγματος «περί των όρων
πωλήσεως της Ναξίας σμύριδας» (ΦΕΚ 148/Α΄/4.6.1953), όπως τροποποιήθηκε με τα
από 29.5.1954 (ΦΕΚ119/Α΄/11.6.1954) και από 17.2.1956 (ΦΕΚ 79/Α΄/2.3.1956)
Βασιλικά Διατάγματα.
7.
Τα αναγραφόμενα στον Προϋπολογισμό των εσόδων του Κράτους με Κωδικό
Αριθμό Εσόδου 2419.
8.
Τις με αριθμό πρωτ. 3935, 3936 & 3937/15/10/2014 αιτήσεις τoυ Αυγερινού
Αντωνίου του Ιωάννη για αγορά σμύριδας και συγκεκριμένα δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) μετρικών τόνων σμύριδας Α’ ποιότητας και δέκα χιλιάδων (10.000)
μετρικών τόνων σμύριδας Β’ ποιότητας.
9.
Την με αριθμό πρωτ. 2567/23/6/2014 αίτηση της ΕΛΜΙΝ ΑΕ για αγορά σμύριδας
και συγκεκριμένα δεκα χιλιάδων (10.000) μετρικών τόνων σμύριδας Β’ ποιότητας.
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10.

Την με αριθμό πρωτ. 1332/8/5/2015 αίτηση της ΕΛΜΙΝ ΑΕ για αγορά σμύριδας και
συγκεκριμένα δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μετρικών τόνων σμύριδας Α’ ποιότητας
και είκοσι χιλιάδων (20.000) μετρικών τόνων σμύριδας Β’ ποιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τη διάθεση του αποθέματος
Ναξίας Σμύριδας ως έχει και ευρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη θέση
«Καμπί Απειράνθου» και στη θέση «Μουτσούνα» Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί με γραπτές προσφορές από επιτροπή διενέργειας της
Δημοπρασίας, η οποία θα συσταθεί με Απόφασή μας.
Οι μέγιστες ποσότητες προς διάθεση του ανωτέρω αποθέματος καθορίζονται ως
κατωτέρω:
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΞΙΑΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
«Καμπί Απειράνθου» ΚΑΙ «Μουτσούνα» (σε Μετρικούς Τόνους)
Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑ
14.885,94

30.012,50

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Μεταλλείων (Λυκούργου 9
– Αθήνα) της Διεύθυνσης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ στις 30 Ιουλίου 2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ως 12:00. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της
Δημοπρασίας αποβεί άγονο ή δεν υπάρξει ενδιαφέρον, αυτή θα επαναληφθεί στις 6
Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.
Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.33 του Κώδικα
Ναξίας Σμύριδος, όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ.13 του Ν.4203/2013.
Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι:
- Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου επειδή δεν εκπλήρωσαν συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι αυτών,
- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις,
- Υπέβαλαν οικονομική προσφορά που υπολείπεται των τιμών εκκίνησης της
παρούσας,
- Υπέβαλαν αόριστη προσφορά, με ελλιπή δικαιολογητικά ή ανακριβή στοιχεία,
- Υπέβαλαν προσφορά μη συνοδευόμενη από τη νόμιμη εγγύηση ή με ασαφή τιμή,
- Εάν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των 120 ημερών,
Τα συμμετέχοντα στη Δημοπρασία φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να παρουσιασθούν
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση προς τρίτους (με βεβαίωση για το γνήσιο της
υπογραφής).
Τα νομικά πρόσωπα θα εκπροσωπούνται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας, είτε από τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του νομίμου
εκπροσώπου τους.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας της Δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
Α.1) Πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από
τρίτους θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται
παραπάνω.
Α.2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα:
ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
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περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι
λευκό, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το
αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου.
Α.3) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τελευταίου διμήνου για τον
δικαιούμενο συμμετοχής,
Α.4) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, εκδοθέν εντός του
τελευταίου προ της Δημοπρασίας μήνα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
Β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να προσκομιστούν ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας της Δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, επιπρόσθετα τα
κάτωθι:
Β.1) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξή του και όλες τις τροποποιήσεις
του και συγκεκριμένα:
i) αντίγραφο καταστατικού,
ii) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το προσκομιζόμενο
καταστατικό είναι το ισχύον κατά τον χρόνο της Δημοπρασίας,
iii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής για όλες τις τροποποιήσεις του
καταστατικού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου προ της
Δημοπρασίας μήνα,
iv ) σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), το ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ ή ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύτηκε η
σύσταση της εταιρείας και επιπρόσθετα όλα τα ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΦΕΚ ΤΑΕ –
ΕΠΕ & ΓΕΜΗ δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού της,
Β.2) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού
προσώπου και
Β.3) απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου περί συμμετοχής στην
Δημοπρασία, ειδικά δε για τις ανώνυμες εταιρείες απαιτείται απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου.
Γ. Εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας της Δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, Εγγυητική
Επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5% επί του συνολικού τιμήματος της
προσφοράς τους για το δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία, αορίστου ισχύος
και
σύμφωνη
με
τα
προβλεπόμενα
στην
ΥΑ
Δ8Δ/Φ.36.1/οικ.14515/4298/20.8.2003 (ΦΕΚ 1243/Β'). Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ
του Δημοσίου όταν ο πλειοδότης δεν προσέλθει σε ορισμένη προθεσμία που θα του
δοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία για τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού
συμβολαίου. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας οι
εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται σε όλους πλην του πλειοδότη. Με την
υπογραφή του σχετικού συμβολαίου η ανωτέρω εγγύηση του πλειοδότη
μετατρέπεται σε καλής εκτέλεσης.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
Ο συναγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων προκαλείται επί της τιμής πωλήσεως
ανά τόνο σμύριδας Α' ποιότητας, λαμβανομένης υπόψη και της αιτούμενης
ποσότητας από τον προσφέροντα προς αγορά. Το κριτήριο εφαρμόζεται στη
συνέχεια επί της τιμής για τη Β' ποιότητα. Ως τιμές εκκίνησης για την παρούσα
Δημοπρασία ορίζονται οι προβλεπόμενες στις διατάξεις του Αρ.33 του Κώδικα
Ναξίας Σμύριδος, όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ.13 του ν.4203/2013, ήτοι 16
Ευρώ ανά τόνο για την Α' Ποιότητα και 12 Ευρώ ανά τόνο για τη Β' Ποιότητα.
Κάθε προσφορά τιμήματος κατωτέρου των ως άνω τιμών εκκίνησης είναι άκυρη.
Σε περίπτωση προσφοράς του αυτού τιμήματος από περισσοτέρους του ενός
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προσφέροντες, τελευταίος πλειοδότης ανακηρύσσεται ο προτιθέμενος να αγοράσει
τη μεγαλύτερη ποσότητα κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1) από την ποιότητα Α' και, στη συνέχεια, αφού αυτή διατεθεί όλη
2) από την ποιότητα Β'.
Στόχος της ανωτέρω διαδικασίας επιλογής είναι πρώτα για την Α' ποιότητα να
επιτευχθεί υπέρ του Δημοσίου το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα, ήτοι το
μεγαλύτερο γινόμενο τιμής σε Ευρώ επί την εκποιούμενη ποσότητα σε μετρικούς
τόνους και στη συνέχεια να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος για τη B' ποιότητα, μέχρι την
εξάντληση των αποθεμάτων.
Όταν ολοκληρωθεί η κατακύρωση των ποσοτήτων στον αντίστοιχο πλειοδότη, και
εφόσον υπάρχουν ποσότητες του αποθέματος Ναξίας Σμύριδας που παραμένουν
μετά από την κατακύρωση αυτή αδιάθετες, τότε αυτές οι υπολειπόμενες αδιάθετες
ποσότητες κατακυρώνονται στον επόμενο πλειοδότη.
4. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η σμύριδα θα παραδίδεται ως έχει και ευρίσκεται, δηλ. στον τόπο και στην
ποιοτική κατάσταση που βρίσκεται. Οι δαπάνες και η μέριμνα για τη φόρτωση και
μεταφορά βαρύνουν τον πλειοδότη. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για οιαδήποτε
ζητήματα ποιότητας ενδεχομένως προκύψουν. Ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει το απόθεμα που θα του υποδειχθεί από το προσωπικό του Γραφείου
Σμυριδωρυχείων χωρίς να έχει το δικαίωμα αντιρρήσεων ή επιλογής. Επιτόπια
διαλογή απαγορεύεται. Σε περίπτωση ελλιπούς ποσότητας, το πλεονάζον τίμημα
δύναται είτε να συμψηφιστεί σε επόμενη αγορά σμύριδας είτε να επιστραφεί
εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής. Ο χρόνος παραλαβής του εκποιούμενου
αποθέματος ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παραλαβής ο αγοραστής επιβαρύνεται με τέλη αποθήκευσης. Σε
περίπτωση μη παραλαβής εντός του 2015, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου.
4.2. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίμημα αγοράς της εκποιούμενης σμύριδας καθορίζεται από το
άθροισμα:
α) της προσφερθείσας τιμής πωλήσεως ανά τόνο σμύριδας Ποιότητας Α' επί την
προς αγορά ποσότητα αυτής σε τόνους και
β) της προσφερθείσας τιμής πωλήσεως ανά τόνο σμύριδας Ποιότητας Β' επί την
προς αγορά ποσότητα αυτής σε τόνους,
όπως τα παραπάνω ως αποτελέσματα της Δημοπρασίας θα καταγραφούν στο
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και θα γίνουν αποδεκτά με την υπουργική
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Η υποχρέωση καταβολής του τιμήματος αρχίζει από την επίδοση της απόφασης
κατακύρωσης στον πλειοδότη. Η παράδοση της σμύριδας επιτρέπεται κατόπιν
εντολής της Δ/νσης Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων
Νάξου μετά την κατάθεση σε αυτήν του αντίστοιχου διπλοτύπου είσπραξης του
ποσού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Η Υπηρεσία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβεί στον κατά την κρίση της έλεγχο
ακριβείας των ζυγολογίων κλπ ή παντός αποδεικτικού μέσου (εγγράφου) για την
απόδειξη των παραδοθέντων ποσοτήτων.
4.3. ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση έγκρισης του
αποτελέσματος της Δημοπρασίας ή μη εμπρόθεσμης, κατά τα προαναφερθέντα,
προσκόμισης του αποδεικτικού πληρωμής στο δημόσιο ταμείο του τιμήματος, η
κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εγγυητική
επιστρέφεται μετά την πλήρη παράδοση της σμύριδας και αφού ο πλειοδότης έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
4.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά τη φόρτωση και μεταφορά της σμύριδας, τόσο
εντός όσο και εκτός των αποθηκευτικών χώρων του Δημοσίου, σε συμμόρφωση
προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, ιδίως προς τον ΚΜΛΕ και την
εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, την οποία δεσμεύεται να τηρεί επακριβώς.
4.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προφυλάσσει το χώρο του δημοσίου
με τις επ’ αυτού εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτωσης και μεταφοράς
και να τον προστατεύει ειδοποιώντας αμέσως το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Νοτίου Ελλάδος για κάθε, εκ μέρους τρίτου, προσβολή των δικαιωμάτων του
Δημοσίου. Διαφορετικά βαρύνεται με αστικές και ποινικές ευθύνες. Το Δημόσιο δεν
ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την εν γένει κατάσταση του αποθέματος
σμύριδας, Επίσης το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη εάν λόγω
Δημοσίας ωφελείας (π.χ. αναδασώσεως, τουρισμού, αρχαιοτήτων κλπ.)
παρεμποδισθεί η υπ’ αυτού φόρτωση και μεταφορά του αποθέματος.
5. ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται κάθε εισφορά ή μεταβίβαση του δικαιώματος αγοράς σμύριδας που
απορρέει από την παρούσα Δημοπρασία.
6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης συνεπάγεται για τον πλειοδότη τη
λύση της σύμβασης και την έκπτωση του από παντός εκ της σύμβασης
δικαιώματός του. Στο πλειοδότη αποστέλλεται πρόσκληση για τη γενόμενη απ’
αυτόν παράβαση παρέχουσα σε αυτόν προθεσμία μη δυνάμενη να υπερβεί τις
εξήντα (60) μέρες από την κοινοποίησή της για να προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες προς άρση των λόγων οι οποίοι συνιστούν την παράβαση. Εφόσον ο
πλειοδότης συμμορφωθεί εμπροθέσμως απαλλάσσεται πάσης ευθύνης. Σε αντίθετη
περίπτωση η παράβαση φέρεται ενώπιον της Επιθεώρησης Μεταλλείων, η οποία
γνωμοδοτεί υπέρ της έκπτωσης του μη συμμορφωθέντος πλειοδότη και της λύσης
της παρούσας σύμβασης. Η απαγγελία της έκπτωσης συνεπάγεται επί πλέον και
την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δημοσίου.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Μετά την Δημοπρασία η επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία θα
συσταθεί με νεώτερη Απόφασή μας, συντάσσει πρακτικό που υποβάλλεται εντός
τριών (3) ημερών στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με σχετική πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος της
Δημοπρασίας.
Η ημερομηνία υποβολής του πρακτικού σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
γνωστοποιείται με τηλεομοιοτυπία κατά την ημέρα υποβολής του σε όλους όσους
συμμετείχαν στη Δημοπρασία. Σε περίπτωση παράλειψης ή μη έγκαιρης
γνωστοποίησης, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης της γνωστοποίησης
θεωρείται
ότι
το πρακτικό υποβλήθηκε
στον
Υπουργό
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τρίτη (3η) μετά την
Δημοπρασία ημέρα. Όσοι συμμετείχαν στην Δημοπρασία και σε πέντε (5) ημέρες
από την υποβολή του πρακτικού δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση για
ενδεχόμενες παραλείψεις ενώπιον του Υπουργού, ο οποίος και αποφαίνεται εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκησή της, κατόπιν εισήγησης
τριμελούς επιτροπής ενστάσεων, η οποία θα συσταθεί με Απόφασή μας. Ο
Υπουργός αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων που τυχόν ήθελαν υποβληθεί
εκδίδει Απόφαση για την έγκριση ή όχι του αποτελέσματος της Δημοπρασίας του
αποθέματος σμύριδας. Η Απόφαση αυτή επιδίδεται με απόδειξη στον πλειοδότη και
στους ενδιαφερόμενους που τυχόν υπέβαλαν ένσταση. Εφόσον δεν υποβληθεί
ένσταση, ή η υποβληθείσα απορριφθεί από τον Υπουργό, ο πλειοδότης οφείλει
εντός 30 ημερών από της επίδοσης της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της
Δημοπρασίας να υποβάλει το ανάλογο διπλότυπο είσπραξης του τιμήματος
πώλησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Αν ο πλειοδότης δεν υποβάλει στην οριζόμενη προθεσμία τα παραπάνω στοιχεία, ο
Υπουργός με αιτιολογημένη απόφασή του τον κηρύσσει έκπτωτο από κάθε
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δικαίωμα του που απορρέει από τη Δημοπρασία και διατάσσει την κατάπτωση υπέρ
του δημοσίου της εγγύησης που έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση κατάθεσης από τον
πλειοδότη των στοιχείων, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος απόφαση έγκρισης της διάθεσης, με την οποία καλείται ο αγοραστής να
προσέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης για την
υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί σε εξωτερικούς χώρους ανακοινώσεων
του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου (στην Νάξο), του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων και να δημοσιευθεί στη
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ ή του opengov.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Α.Π.ΕΝ.

ΠΑΝ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
Post Restant
843 00 Νάξος
Με την παράκληση αντίγραφο της διακήρυξης να τοιχοκολληθεί επί είκοσι (20)
τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας, με αποδεικτικό
τοιχοκόλλησης
2 ΥΠΑΠΕΝ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και ΟΠΥ,
Γενική Διεύθυνση ΟΠΥ
Δ/νση Μεταλλευτικών Ενεργειακών & Βιομηχανικών Ορυκτών
Μεσογείων 119,
101 92 Αθήνα
3 ΕΛΜΙΝ Ελληνικές Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις ΑΕ
Οιτύλου 11
115 23 Αθήνα
4 Αυγερινό Αντώνιο του Ιωάννη
Κάτοικο Χαλκείου Νάξου
84 300 Νάξος

