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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3887
Στις 17-02-2017 ημέρα Παρασκευή 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. 2310-232882,
229076), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705. 511706), πλειοδοτική προφορική δημοπρασία
για την πώληση με ετήσια σύμβαση, διαφόρων άχρηστων υλικών αποτελούμενων
από μέταλλα, ξύλα, πλαστικά και διάφορες άλλες ύλες, που πρόκειται να
αποθηκευτούν στην Αποθήκη Μαγουλέζας, από 1-1-2017 έως 31-12-2017,
προερχόμενα από Δημόσιες Υπηρεσίες ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, του Ν. Αττικής Πλήν Νήσων
(Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού
Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), σύμφωνα με τους
Γενικούς ΄Ορους Πωλήσεων Υλικών.
Οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή
και περαιτέρω διαχείριση των Υλικών θα λαμβάνουν 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
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα είδη 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

Όλα τα Υλικά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον
ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. www.oddy.gr και www.gsis.gr
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες
& www.oddy.gr
1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190492.00.001 ΕΩΣ 190492.00.999
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ ΤΗΛ.2102470370
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 200.000 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ)
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΞΥΛΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, Κ.Α,
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ,
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ, Κ.Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ ΑΠΟ
1-1-17 ΕΩΣ 31-12-17.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΔΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1909/22-12-2003 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
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ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ & ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΞΕΝΩΝ
ΥΛΩΝ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,10/kg.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017
μέχρι 31-12-2017.
2. Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον
αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει το 20% της τιμής που
προσέφερε. Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε για να
συμμετάσχει στην δημοπρασία συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του
20% της προκαταβολής.
3. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός (10) συνεχών ημερολογιακών ημερών
από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να
προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
το υπόδειγμα της υπηρεσίας ποσού πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.000), η
οποία θα παραμείνει στην Δ.Δ.Δ.Υ. μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε
περίπτωση που δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) συνεχών
ημερολογιακών ημερών κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του
20% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
4. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τοις μετρητοίς προκαταβολικά,
χωρίς καμία έκπτωση και για ποσότητα υλικού αξίας ποσού τριών
χιλιάδων € (3.000).
5. Ο αγοραστής υποχρεούται όπως εντός πέντε (5) συνεχών
ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεώς του να παραλαμβάνει
την αναγγελθείσα ποσότητα, με μέσα και προσωπικό δικό του και γι
αυτό υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει την εκάστοτε αναγγελθείσα
ποσότητα χωρίς διαλογή σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπαλλήλων
της αρμόδιας διαχείρισης.
6. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τουλάχιστον 20.000 κιλά
μηνιαίως εφ΄όσον υπάρχει συγκεντρωμένη ποσότητα.
Εάν όμως υπάρχει υλικό προς παράδοση και ο αγοραστής δεν
παραλάβει ως έχει υποχρέωση τα 20.000 κιλά του συμβατικού μήνα
τότε για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα 50,00
ευρό ημερησίως μέχρι συμπληρώσεως της ανωτέρω ποσότητας.
7. Η Δ.Δ.Δ.Υ. σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται να παραδώσει την
συνολικά προβλεπόμενη στη διακήρυξη ποσότητα των 200.000 κιλών,
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καθόσον αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει κατά την συνήθη πορεία των
πραγμάτων, ο δε πλειοδότης ουδεμία αξίωση έχει κατά της Δ.Δ.Δ.Υ. από
την τυχόν επί το έλαττον παράδοση.
8. Ο πλειοδότης υποχρεούται να παραλάβει με τους αυτούς όρους
οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα αναγγελθεί στην Δ.Δ.Δ.Υ. εντός του
οριζομένου χρόνου της υπογραφείσας σύμβασης.
9. Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τους όρους της
παρούσας διακήρυξης χωρίς καμία επιφύλαξη ή αντίρρηση άλλως η
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Δ.Δ.ΔΥ και η σύμβαση
διακόπτεται. Επί πλέον ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που είναι
πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων.
10. Στην Δ.Δ.Δ.Υ. παρέχεται το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της
σύμβασης το ανώτατο μέχρι έξι μήνες.
11. Ο Αγοραστής απαιτείται να διαθέτει άδεια λειτουργίας ολοκληρωμένου
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για το συγκεκριμένο υλικό ή άδεια
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων για το συγκεκριμένο υλικό καθώς
και συμφωνητικό συνεργασίας με ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού. Και στις δύο περιπτώσεις
απαιτείται αδεία περιβαλλοντικών όρων.
12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών και εφόσον
τροποποιούνται όπως τροποποιούνται.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α/Α
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ
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