ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μύρινα, 20/03/2017
Αριθμ. Πρωτ.:687

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ&Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση
: Μύρινα Λήμνου
Ταχ. Κώδικας: 81400
Πληροφορίες : Φ. Κεραμίδου
Τηλέφωνο
: 2254022284
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ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
10564 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η Προϊστάμενη του Τελωνείου Μύρινας Λήμνου διακηρύσσει ότι θα γίνει την 06-04-2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στο Κατάστημα του Τελωνείου Μύρινας Λήμνου πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν, τα παρακάτω αυτοκίνητα:
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- Ο.Τ.Κ.Ζ.
1.
2.
3.

Α.Μ. 190738 (Π.Ε.34/16) επιβατικό μάρκας FORD WINDSTAR (ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ), με αριθμό
πλαισίου: 2FMDA5149SBD47868, Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΔΟΕ), Τιμή εκκίνησης €80.
Α.Μ. 190739 (Π.Ε.26/16) επιβατικό μάρκας AUDI 80 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ), με αριθμό πλαισίου:
WAUZZZ81ZFE009305 Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΔΟΕ), τιμή εκκίνησης €50.
Α.Μ. 190740 (Π.Ε.18/16) επιβατικό μάρκας B.M.W. (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ), με αριθμό πλαισίου:
WBAAC610401172892 Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΔΟΕ), τιμή εκκίνησης €50.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους φύλαξης των οχημάτων το χρονικό διάστημα
από 24/03/17 έως και 04/04/17 καθημερινά από 10:00-12:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα Οχήματα-αυτ/τα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το προεδρικό
διάταγμα υπ΄ αριθμ. 116/05-03-04 (ΦΕΚ 81Α /2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και
ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών
ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης του Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν
υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη
διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δε θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή 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 επικίνδυνων αερίων.
Ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους. Στο εξής δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις
παρατάσεων διακανονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα οχήματα που προέρχονται από Τρίτη Χώρα, υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό, ο
οποίος καταβάλλεται πριν την παραλαβή του οχήματος από το Τελωνείο.
-Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
2.Γ.Ε.Φ ΛΗΜΝΟΥ
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