ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤΗΛ. 210-3244231
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 7664/23-8-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3880
Στις 05-09-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της
ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα
γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-229076, 276820), του
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-315800) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705.
511706), και με διάφορες ΥΔΕ, Δ.Ο.Υ. & Τελωνεία πλειοδοτική προφορική δημοπρασία
για την πώληση υλικών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πωλήσεων Υλικών οι οποίοι
διατίθενται από την ΔΔΔΥ Σταδίου 60, 8ος όροφος, γραφείο 23.
Ο πλειοδότης-αγοραστής οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή
και περαιτέρω διαχείριση των υλικών
θα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα προς
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους
και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν
επικινδύνων αερίων.
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. ΝΔ 224/69 μετά το τέλος της δημοπρασίας αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων υλικών επιτρέπεται: 1) από όλους τους
ενδιαφερόμενους από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της
δημοπρασίας, 2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους.
Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και με τυχόν ύπαρξη ξένων
υλών & επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3522/06,
άρθρο 21, (τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων), δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον
αγοράζονται από επιτηδευματίες.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20%
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244.231
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες
& www.oddy.gr
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1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187773.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λ. ΝΑΤΟ 400
ΓΚΟΡΥΤΣΑ Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 210-5599113
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
34471/2756/20-5-16 ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ--

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2.000
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000) ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ -ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ο αγοραστής υποχρεούται να λάβει γνώση της
κατάστασής τους. Η παραλαβή των εν λόγω υλικών θα γίνει χωρίς διαλογή με όλες τις
υπάρχουσες ξένες ύλες, σύμφωνα με την υπόδειξη του αρμόδιου διαχειριστή.
Για την αγορά των ανωτέρω υλικών, απαιτείται ο αγοραστής να διαθέτει άδεια συλλογής
και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και την κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1) Ο αγοραστής μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά το
υπόδειγμα της υπηρεσίας ποσού 10.000€, η οποία θα επιστραφεί μετά την
παραλαβή του συνόλου των υλικών. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εντός δέκα (10) ημερών από την
κατακύρωση, κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 20% θα καταπέσει
υπέρ Δημοσίου.
2) Η παραλαβή του έργου θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την
κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300.000
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

