Ανηζμ. Δηαθήνολεξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανηζμ. Δεμμπναζίαξ:

2/2016
3/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Σηηξ 17 Ιοσμίοσ 2016 ημέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00 π.μ ζημ θαηάζηεμα ημο Τειςκείμο Ανγμζημιίμο, ζα γίκεη
πνμθμνηθή πιεημδμηηθή δεμμπναζία γηα κα εθπμηεζμύκ ημ θαζέκα πςνηζηά ηα παναθάης μπήμαηα γηα δηάιοζε, πμο πνμένπμκηαη
από ηα απμζονόμεκα ημο Δήμμο Ιζάθεξ, με ηημή εθθίκεζεξ αοηή πμο ακαθένεηαη ζηεκ δηαθήνολε. Σα δημοπραηούμεμα οτήμαηα
βρίζκομηαι ζηο τώρο ηοσ Δήμοσ Ιθάκης και για ζτεηικές πληροθορίες μπορείηε μα απεσθύμεζηε ζηομ αρμόδιο σπάλληλο
ηοσ Δήμοσ κ. ΡΑΛΟ ζηο ηηλέθφμο 2674032729
ΠΡΟΟΥΗ
ηις ηιμές εκποίηζης ηφμ οτημάηφμ ζσμπεριλαμβάμεηαι ο αμαλογώμ Φ.Π.Α.
ύμθφμα με ηημ σπ αριθμ. ΔΣΔ Β 5024626 ΓΞ 2015/25-11-2015 Δ.Τ.Ο. για ηα οτήμαηα για διάλσζη
(θορηηγά, βσηιοθόρα, λεφθορεία, απορριμμαηοθόρα κ.λ.π.) οι σπουήθιοι πλειοδόηες αγοραζηές, θα πρέπει μα αζκούμ
δραζηηριόηηηα ζσμαθή με ηη διατείριζη ηφμ οτημάηφμ ασηώμ, η άδεια λειηοσργίας ηης οποίας απαιηεί ηημ έκδοζη
απόθαζης έγκριζης περιβαλλομηικώμ όρφμ (Α.Γ.Π.Ο.) ή Πρόζθεηες Περιβαλλομηικές Δεζμεύζεις (Π.Π.Δ.), τφρίς
απαραίηηηα μα έτοσμ σποτρέφζη ζσμμεηοτής ζε ζσλλογικό ζύζηημα εμαλλακηικής διατείριζης.

ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ
ΠΟΤ ΓΙΥΑΝ ΠΡΟΚΤΚΛΟΦΟΡΗΓΙ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΘΓΙ ΣΗΝ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ

A/A
1
2
3
4

ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΟΦΑΗ
ΑΠΟΤΡΗ

ΕΙΔΟ - ΚΑΤΙΜΟ

ΕΡΓΟΣΑΙΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

ΕΣΟ ΚΑΣΑΚ/Η

ΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FIAT IVECO

ZCF04560002000208

1988

500,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η690.01-1231

1985

1.300,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η891004/1577/402

1985

1.700,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η691033/102/7/13

1986

900,00 €

ΦΟΡΣΗΓΟ
ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΗΓΟ
ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ
7231/3559/19ΦΟΡΣΗΓΟ
05-15
ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΙΜΗ

5

ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ

EFFEDI TS28CB

ZC628000100006899

1993

500,00 €

6

ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΟΙΚΣΟ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO

WJME3TPT00C054574

1999

1.700,00 €

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γηα ηα πνμξ δηάιοζε μπήμαηα ε εγγύεζε ζομμεημπήξ είκαη 100 εονώ, μη δε πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα
δηαθένμοκ από ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία από ηεκ άιιε θαηά 10 εονώ ημοιάπηζημκ.
Οη ζομμεηέπμκηεξ ζηε δεμμπναζία οπμπνεμύκηαη κα θένμοκ ηεκ αζησμομική ηοσς ηασηόηηηα θαη κα δειώκμοκ ζηεκ
επηηνμπή ημκ Α.Φ.Μ., ηεκ ανμόδηα Δ.Ο.Τ. θαη ηεκ ηδηόηεηά ημοξ.
Τμ 10% ηεξ ηημήξ θαηαθύνςζεξ (προκαηαβολή) θαηαβάιιεηαη ζε μεηρηηά αμέζφς μόλις ηελειώζει η πλειοδοζία για
κάθε ότημα θαη μεηά ηεκ οπμγναθή ημο πναθηηθμύ ακαθενύλεςξ πιεημδόηε.

Ο ηειεοηαίμξ πιεημδόηεξ μθείιεη κα θαηαβάιεη αμέζςξ με ηεκ θαηαθύνςζε ημ 10% ηεξ ηημήξ. Τμ οπόιμηπμ 90% ηεξ
ηημήξ πιεημδμζίαξ δηαθακμκίδεηαη οπμπνεςηηθά μέζα 30 ζοκεπείξ εμένεξ από ηεκ επόμεκε εμένα ηεξ θαηαθύνςζεξ ηςκ
απμηειεζμάηςκ ηεξ Δεμμπναζίαξ από ημ Δ.Σ. ηεξ ΔΔΔΥ είηε ζε μεηνεηά είηε ζε δόζεηξ. Σε ακηίζεηε πενίπηςζε θενύζζεηαη
έθπηςημξ ηςκ αγμναζηηθώκ ημο δηθαηςμάηςκ θαη ημ 10% πμο έπεη θαηαβάιεη, θαηαπίπηεη ζε όθειμξ ηεξ ΔΔΔΥ .
Ακ μ πιεημδόηεξ δεκ πνμζέιζεη κα δηαθακμκίζεη ημ οπόιμηπμ ημο ημήμαημξ ζηεκ πνμζεζμία ηςκ 30 ζοκεπώκ εμενώκ, ηόηε
εθπίπηεη από ηα αγμναζηηθά ημο δηθαηώμαηα με απόθαζε ημο Τειώκε θαη ε πνμθαηαβμιή θαηαπίπηεη ζε όθειμξ ηεξ ΔΔΔΥ, ςξ
πμηκηθή νήηνα.
Τα δεμμπναημύμεκα μπήμαηα είκαη μεηαπεηνηζμέκα, με δεμηέξ, θζμνέξ θαη ειιείρεηξ θαη πνήδμοκ επηζθεοήξ πνηκ
θοθιμθμνήζμοκ. Οη εκδηαθενόμεκμη μθείιμοκ κα ηα ελεηάζμοκ μαδί με ηεπκηθμύξ ηεξ επηιμγήξ ημοξ πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηε
δεμμπναζία, πνμθεημέκμο κα πνμζδημνίζμοκ ημ ύρμξ ηςκ δεμηώκ, ώζηε κα δηαμμνθώκμοκ ακάιμγα θαη ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ.
Γπίζεξ, πμιιά ζημηπεία ημοξ, όπςξ έημξ θαηαζθεοήξ, θοβηζμόξ, ηύπμξ θιπ. ειήθζεζακ θαη από ηηξ ελςηενηθέξ εκδείλεηξ ημοξ
πνμξ θαιύηενε εκεμένςζε ημο αγμναζηηθμύ θμηκμύ, θαηόπηκ αοημύ μη αγμναζηέξ μθείιμοκ κα ενεοκμύκ θαη από μόκμη ημοξ ηεκ
αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ αοηώκ. Η Υπενεζία μαξ γηα ηα ζημηπεία αοηά θαζώξ θαη ηοπόκ θνομμέκα ειαηηώμαηα μοδεμία εοζύκε
θένεη. Βάζεη ηςκ όνςκ πώιεζεξ , αθονώζεηξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. Οη εκδηαθενόμεκμη μθείιμοκ κα ιαμβάκμοκ γκώζε ηςκ όνςκ
πώιεζεξ πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηεκ δεμμπναζία γηα ηεκ απμθογή εθ ηςκ οζηένςκ οπακαπςνήζεςκ.
Οπμηαδήπμηε πνμζθμνά ακηίζεηε με ηα παναπάκς δεκ ζα γίκεηαη δεθηή.
Γπίζεξ μη δηαγςκηδόμεκμη μθείιμοκ κα θαηαζέζμοκ Υπεύζοκε Δήιςζε όηη θαηά ηεκ απμθμμηδή ηςκ οιηθώκ ζα ιαμβάκμοκ
όια ηα μέηνα πνμξ ειαπηζημπμίεζε ηςκ απμβιήηςκ, πνμθεημέκμο κα ελαζθαιίδεηαη ε πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ.
Βάζεη ηςκ όνςκ πώιεζεξ , αθονώζεηξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ .
Η επίζθερε ηςκ μπεμάηςκ επηηνέπεηαη ειεύζενα θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη ώνεξ θαη μεηά από ηειεθςκηθή
επηθμηκςκία με ημκ ανμόδημ οπάιιειμ.
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ απεοζοκζείηε ζημ Τειςκείμ Ανγμζημιίμο ζηα ηειέθςκα 26710 22335 θαη 26710 22336
θαζώξ θαη ζημ Δήμμ Ιζάθεξ ζημ ηει. 26740 32729
ΗΜΓΙΩΗ: Ο Διακαμομιζμός ηφμ εκποιούμεμφμ οτημάηφμ θα διεμεργείηαι καηόπιμ ηηλεθφμικού ραμηεβού (ηηλ 26710
22335) προς διεσκόλσμζη ηης ζσμαλλαγής με ηο κοιμό.
Ο Προχζηάμεμος Σελφμείοσ Αργοζηολίοσ

Δημόποσλος Κφμζηαμηίμος

