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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
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ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων
μαρμάρου - ξοφάρια), τα οποία βρίσκονται σε παλιά εγκαταλελειμμένα λατομεία, ιδιοκτησίας του Δήμου Θάσου, στην κυριότητα του οποίου ανήκουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Ν. 669/1977 - Ν.
1428/1984, και εμφαίνονται στην κάτωθι κατάσταση κατά θέση (περιοχή), είδος, ποσότητα, τιμή μονάδας και συνολική αξία και συγκεκριμένα:
Α/
Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
(Τρεις Γκρεμοί)

ΕΙΔΟΣ

1

Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου Παυλίδη
Α.Ε.
Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου Ρενάτο
Βαρέτο-Μιχελάκης ΑΕ - Λαζαρίδης Α.Ε.
Παράπλευρος δρόμος παράνομης εκμετάλλευσης εγκαταλελειμμένου λατομείου Μακεδονικά
Μάρμαρα ΑΕ – Κυριακίδης ΑΕ
Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου Μακεδονικά Μάρμαρα ΑΕ – Κυριακίδης
ΑΕ
Σύνολο

Όγκοι μαρμάρων - Ξοφάρια

2

3

4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σε τόνους

ΣΥΝΟΛΟ

3.875,33

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(τόνος) σε
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
16,00

Όγκοι μαρμάρων - Ξοφάρια

1.481,34

16,00

23.701,44

Όγκοι μαρμάρων - Ξοφάρια

220,33

16,00

3.525,28

Όγκοι μαρμάρων - Ξοφάρια

1.143,09

16,00

18.289,44

6.720,09

16,00

107.521,44

62.005,28

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος με τους πιο κάτω όρους και
υποχρεώσεις
1. Η Δημοπρασία θα γίνει στις 26-11-2014- ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 μ- στα γραφεία του Δήμου Θάσου
2. Η δημοπρασία θα γίνει ως σύνολο μόνο για τα προαναφερθέντα προϊόντα και έτσι θα λαμβάνονται οι προσφορές των πλειοδοτών
3. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 16,00 € /τόνο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προϊόντος εξόρυξης (ξοφάρι)
4. Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία αν δεν καταβάλει ως εγγύηση γραμμάτιο ή διπλότυπο είσπραξης ή ισόποση εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αξίας του εκποιούμενου
προϊόντος που υπολογίστηκε σύμφωνα με την προαναφερόμενη διατίμηση, δηλαδή εγγύηση ποσού 10.752 ευρώ. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όσους αποσύρονται της δημοπρασίας. Κρατείται μόνο του τε-

λευταίου πλειοδότη η οποία επίσης επιστρέφεται με απόδειξη μετά την
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας αφού προσκομίσει γραμμάτιο
ή διπλότυπο είσπραξης για το σύνολο του εκπλειστηριάσματος.
5. Με βάση το τριπλότυπο είσπραξης του εκπλειστηριάσματος, ο Δήμος
Θάσου εκδίδει βεβαίωση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη.
Με τη βεβαίωση αποδεικνύεται η κυριότητα των εκποιούμενων προϊόντων και γίνεται παραλαβή και μεταφορά με ευθύνη και έξοδα του
πλειοδότη.
6. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν λάβει γνώσει της ποιότητας και
των ποσοτήτων των εκποιούμενων προϊόντων.
7. Τα έξοδα δημοσιεύσεως και κάθε είδους κρατήσεων βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη
ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ www.thassos.gr
Ο Δήμαρχος Θάσου
Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος
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ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΟΓΚΩΝ) ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός φανερός και προφορικός και θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Ν.
669/1977 - Ν. 1428/1984 στο δημοτικό κατάστημα, σε ημέρα και ώρα
που θα ανακοινωθεί με σχετική διακήρυξη του δημάρχου, η οποία θα
τοιχοκολληθεί στα κυριότερα σημεία του Δήμου Θάσου, και θα δημοσιευθεί σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας
και σε 1 ημερήσια τοπική και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θάσου www.thassos.gr
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η προς απόληψη ποσότητα προϊόντων εξόρυξης μαρμάρου (όγκων)
υπολογίστηκε σε 6.720,09 τόνους και η χρονική διάρκεια επέμβασης –
απόληψης υπολογίζεται σε τρείς μήνες. Η απόληψη θα γίνεται με την
χρήση κατάλληλων και νομίμως αδειοδοτημένων μηχανημάτων. Η απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του
πλειοδότη με ασφαλή τρόπο και τηρουμένων των κανόνων προστασίας
του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων θα είναι άμεση με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ρύπανση ή η μόλυνση του περιβάλλοντος
(συχνή διαβροχή των δρόμων κίνησης των οχημάτων για αποφυγή
σχηματισμού σκόνης, αποκατάσταση οδών από τυχόν φθορές λόγω
διέλευσης βαρέων οχημάτων, λήψη απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας κ.λ.π)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο πλειοδότης οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής και η απόληψη των προϊόντων θα γίνεται με την επίβλεψη της ορισθείσας από το Δήμο Θάσου Επιτροπής, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση των εργασιών απόληψης και μεταφοράς
καθώς και τήρησης των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παρέκκλιση από τους όρους της
παρούσας και μη συμμόρφωση στις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας η κατακύρωση παύει να ισχύει και προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση του πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Παράταση προθεσμίας υλοποίησης της παρούσας μπορεί να δοθεί
από το Δήμο Θάσου μετά από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η απόληψη θα γίνεται μόνο στην περιοχή όπως αυτή περιγράφεται
παρακάτω και με ελάχιστο όριο προσφοράς 16,00 €/τόνο, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που προσδιορίστηκε με την ισχύουσα διατίμηση της αγοράς:
Α/
Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
(Τρεις Γκρεμοί)

ΕΙΔΟΣ

1

Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου
Παυλίδη Α.Ε.
Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου
Ρενάτο Βαρέτο-Μιχελάκης ΑΕ
- Λαζαρίδης Α.Ε.
Παράπλευρος δρόμος παράνομης εκμετάλλευσης εγκαταλελειμμένου λατομείου Μακεδονικά Μάρμαρα ΑΕ – Κυριακίδης ΑΕ
Παράνομη εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένου λατομείου
Μακεδονικά Μάρμαρα ΑΕ –
Κυριακίδης ΑΕ
Σύνολο

Όγκοι μαρμάρων Ξοφάρια
Όγκοι μαρμάρων Ξοφάρια

2

3

4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σε τόνους

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(τόνος) σε
ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
3.875,33
16,00

ΣΥΝΟΛΟ

62.005,28

1.481,34

16,00

23.701,44

Όγκοι μαρμάρων Ξοφάρια

220,33

16,00

3.525,28

Όγκοι μαρμάρων Ξοφάρια

1.143,09

16,00

18.289,44

6.720,09

16,00 107.521,44

Οι συντεταγμένες των ανωτέρω χώρων επισυνάπτονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα 1 της παρούσας.
Απαγορεύεται η απόληψη προϊόντων χωρίς σήμανση ή με τη σήμανση
με το σύμβολο Χ

Τα προς απόληψη προϊόντα είναι αριθμημένα και έχουν την αντίστοιχη
σήμανση (αριθμό), όπως στον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα, και
μόνο αυτά μπορούν να ληφθούν από τον πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ο πλειοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει στους επιβλέποντες και υπεύθυνους από το Δήμο Θάσου κάθε πληροφορία και στοιχεία που του ζητούνται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις εντολές τους.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο πλειοδότης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού χωρίς ρητή συγκατάθεση
του Δήμου Θάσου, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Θάσου
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού πρόσωπα φυσικά ή νομικά οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, τα οποία έχουν διαφορές με τον Δήμο ενώπιον πολιτικών, ποινικών ή διοικητικών
δικαστηρίων και αφετέρου είναι οφειλέτες του Δήμου εκτός αν εγγράφως αναγνώρισαν την οφειλή τους και προέβησαν σε διακανονισμό για την εξόφληση
αυτής.
Επίσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία όσοι με οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν σε παράνομη εκμετάλλευση προϊόντων λατόμευσης
σε δημοτική έκταση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Σε περίπτωση παράβασης έστω και ενός από τους παραπάνω όρους
από τον πλειοδότη λύεται η σύμβαση μονομερώς από το Δήμο χωρίς δικαστική απόφαση με κοινοποίηση απλής εξώδικης επιστολής
Ο Δήμαρχος Θάσου
Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

