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Αρ. Πρωτ.: ΔΔΔΥ 1176950 ΕΞ 2018

: Σταδίου 60
105 64 Αθήνα
: 210- 3244231 & 3210987

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3931
Στις 11-12-2018 ημέρα Τρίτη 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 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), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ,
(τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), πλειοδοτική

προφορική δημοπρασία για την πώληση με ετήσια σύμβαση: 1)΄Αχρηστου Χαρτιού
(Αρχείου Καλαθόχαρτο, ΦΕΚ Εθνικού Τυπογραφείου, Λαχεία, Ταινίες Καπνού,
υδατογραφημένα χαρτιά, και οτιδήποτε άλλο χαρτί σε άλλη ποιότητα), προερχόμενο
από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ του Ν. Αττικής πλην Νήσων, 2) ΄Αχρηστου
και μη λειτουργικού Ηλεκτρονικού – Ηλεκτρικού – Ιατρικού Εξοπλισμού (Εξοπλισμός
Πληροφορικής
- Τηλεπικοινωνιών – μεγάλες και μικρές Οικιακές Συσκευές,
καταναλωτικά είδη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία Η/Υ, Εκτυπωτές,
φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα, γραφομηχανές, ψυγεία, πλυντήρια ηλεκτρικές σκούπες,
κλιματιστικά, ραδιόφωνα, τρυπάνια
και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(εξαιρουμένων των εμφυτευμάτων και των μολυσμένων), προερχόμενο από
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, του Ν. Αττικής πλην Νήσων, σύμφωνα με τους
Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων.

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.
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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.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Δ.Υ. ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ - ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
(Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ .
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ > Δημοπρασίες ΔΔΔΥ)

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 200897.00.001 ΕΩΣ 200897.00.999
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ ΤΟΥ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--154/20-918 ΥΠΗΡ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΧΑΡΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 500.000 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ)
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΧΑΡΤΙ (ΑΡΧΕΙΟΥ,ΚΑΛΑΘΟΧΑΡΤΟ,
ΦΕΚ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΑΧΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ
ΧΑΡΤΙΑ & ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΔΥ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ 1-1-18 ΕΩΣ 31-12-18.
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ & ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΞΕΝΩΝ
ΥΛΩΝ & ΑΝΕΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,08/kg.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019
μέχρι 31-12-2019.
2. Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον
αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει προκαταβολή σε
ποσοστό 20% του εκπλειστηριάσματος, όπως αυτό προκύπτει από την
τιμή πλειοδοσίας επί της προϋπολογισθείσας ποσότητας. Η εγγύηση
συμμετοχής που κατέβαλε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία
συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής.
3. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσκομίσει,
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνη με το
υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσίας ποσού 8.000€, και η
οποία θα παραμείνει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού,
μέχρι την λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν
προσκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 20%
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
4. Η εξόφληση του εκπλειστηριάσματος πραγματοποιείται τμηματικά και
χωρίς έκπτωση, ήτοι με την καταβολή ποσού 5.000€ πριν την παραλαβή
αντίστοιχης ποσότητας υλικού και εντός τριών (3) ημερών από την
ολοκλήρωση της παραλαβής της προηγούμενης πληρωθείσας
ποσότητας υλικού.
5. Ο αγοραστής υποχρεούται να ολοκληρώσει την παραλαβή του υλικού
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για ποσότητα υλικού μέχρι 100
τόνους και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για ποσότητα
υλικού άνω των 100 τόνων, από την ημέρα της με οποιοδήποτε τρόπο
ειδοποίησής του από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
Οι ανωτέρω προθεσμίες περιορίζονται σε πέντε (5) και δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα, όταν οι αναγγελθείσες ποσότητες
έχουν χαρακτηρισθεί με την ένδειξη «επείγον».
Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, ο αγοραστής βαρύνεται με
ποινική ρήτρα 0,2% επί της αξίας της προς παραλαβή ποσότητας.
Η παραλαβή όλων των αναγγελθεισών ποσοτήτων πραγματοποιείται
επί ζυγίω παρουσία των εκπροσώπων της Διεύθυνση Διαχείρισης
Δημοσίου Υλικού και της διακατέχουσας Υπηρεσίας χωρίς να
υφίστανται διαλογή, οι δε δαπάνες μεταφοράς, περισυλλογής και
ζύγισης όσες φορές απαιτηθεί, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον
αγοραστή.
Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των
εκπροσώπων της Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για τον
καθορισμό του τόπου ζύγισης.
Επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα καθώς και το ανάλογο
προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητας ταυτόχρονης
παραλαβής από δύο τουλάχιστον αποθηκευτικούς χώρους της ίδιας ή
διαφορετικών διακατεχουσών υπηρεσιών, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Τέλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την μεταφορά των εκπροσώπων της
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού από την έδρα της υπηρεσίας
προς τον τόπο παράδοσης, τον τόπο ζύγισης και την επιστροφή τους
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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6. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με τους ίδιους όρους όση
ποσότητα αναγγελθεί εντός του οριζόμενου χρόνου και δεν δύναται να
προβάλλει καμία αξίωση κατά της Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου
Υλικού, στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα είναι
μικρότερη ή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα καθόσον αυτή
εκτιμάται ως προκύπτουσα από την συνήθη πορεία.
7. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση και την ευθύνη προστασίας της
εμπιστευτικότητας των αρχείων από την παραλαβή μέχρι την
ανακύκλωσή τους.
8. Ο αγοραστής απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων, να διαθέτει ΄Αδεια Συλλογής και Μεταφοράς
Αποβλήτων για το συγκεκριμένο υλικό καθώς και την κατάλληλη
περιβαλλοντική αδειοδότηση διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά λήξουν
κατά την διάρκεια της σύμβασης, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει
άμεσα χωρίς απαραίτητα να ειδοποιηθεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης
Δημοσίου Υλικού. Τέλος απαιτείται να καταθέσει αντίγραφα των αδειών
κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει.
9. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού έχει το δικαίωμα μονομερούς
παράτασης της σύμβασης το ανώτερο μέχρι έξι (6) μήνες.
10. Η σύμβαση διακόπτεται και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν
συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας. Επιπλέον ο αγοραστής
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική
ζημία που είναι πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών.

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 200899.00.001 ΕΩΣ 200899.00.999
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΝΠΔΔ, ΤΟΥ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--14922/1410-16
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : Η/Υ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 100.000 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ)
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΄ΑΧΡΗΣΤΟ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η/Υ,
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΑ,
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ,
ΨΥΓΕΙΑ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΚΟΥΠΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ),
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 117 (Φ.Ε.Κ.
82/5-3-2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ) ΤΑ ΜΕ Α/Α 1,2,3,4,6
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2019
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ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΔΗ :
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ,
SERVERS,
NOTEBOOKS,
NOTEPADS
Κ.Α.)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ : ΔΙΣΚΟΙ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ CD, DVD,
ΗΧΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΟΘΟΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ (UPS),
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ,
ΚΑΛΩΔΙΑ,
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ,
ΜΝΗΜΕΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ Η/Υ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, Κ.Α.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ (LASER, ΑΚΙΔΩΝ, JET Κ.Α).
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
SCANNERS,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ, ΤΗΛΕΤΥΠΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ,
ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ Κ.Α.
3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΑΥΤΩΝ (ΔΙΣΚΟΙ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΩΝ).
4. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΩΣ: ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ, ΚΙΝΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΚΑΡΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ, Κ.Α.
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΤΣΕΠΗΣ
6. ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ( ΨΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ Κ.Α).
7. ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ( ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΑΛΙΩΝ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ – ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ – ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ,
ΡΟΛΟΓΙΑ, ΖΥΓΑΡΙΕΣ Κ.Α )
8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΕΣ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ).
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ( ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΠΡΙΟΝΙΑ,
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΡΝΕΥΣΗ - ΛΕΙΑΝΣΗ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΨΕΚΑΣΜΟ, ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ .
10. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΄Η ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ,
ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ.
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΏΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,09/kg.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ & ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΞΕΝΩΝ
ΥΛΩΝ & ΑΝΕΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019
μέχρι 31-12-2019.
2. Ο υπερθεματιστής αμέσως με την υπογραφή του πρακτικού που τον
αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να καταβάλει προκαταβολή σε
ποσοστό 20% του εκπλειστηριάσματος, όπως αυτό προκύπτει από την
τιμή πλειοδοσίας επί της προϋπολογισθείσας ποσότητας. Η εγγύηση
συμμετοχής που κατέβαλε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία
συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής.
3. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός δέκα (10) συνεχών ημερολογιακών
ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να
προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
σύμφωνη με το υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσίας ποσού
8.000€, και η οποία θα παραμείνει στην Διεύθυνση Διαχείρισης
Δημοσίου Υλικού, μέχρι την λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο
αγοραστής δεν προσκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος και η
προκαταβολή του 20% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
4. Η εξόφληση του εκπλειστηριάσματος πραγματοποιείται τμηματικά και
χωρίς έκπτωση, ήτοι με την καταβολή ποσού 5.000€ πριν την παραλαβή
αντίστοιχης ποσότητας υλικού και εντός τριών (3) ημερών από την
ολοκλήρωση της παραλαβής της προηγούμενης πληρωθείσας
ποσότητας υλικού.
5. Ο αγοραστής υποχρεούται να ολοκληρώσει την παραλαβή της
αναγγελθείσας ποσότητας υλικού εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών, από την ημέρα της με οποιοδήποτε τρόπο ειδοποίησής του
από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, αγοραστής βαρύνεται με
ποινική ρήτρα 0,2% επί της αξίας της προς παραλαβή ποσότητας.
Η παραλαβή όλων των αναγγελθεισών ποσοτήτων πραγματοποιείται
επί ζυγίω παρουσία των εκπροσώπων της Διεύθυνση Διαχείρισης
Δημοσίου Υλικού και της διακατέχουσας Υπηρεσίας χωρίς να
υφίστανται διαλογή, οι δε δαπάνες μεταφοράς, περισυλλογής και
ζύγισης όσες φορές απαιτηθεί, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον
αγοραστή.
Ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των
εκπροσώπων της Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για τον
καθορισμό του τόπου ζύγισης.
Επίσης να διαθέτει τα κατάλληλα οχήματα καθώς και το ανάλογο
προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητας ταυτόχρονης
παραλαβής από δύο τουλάχιστον αποθηκευτικούς χώρους της ίδιας ή
διαφορετικών διακατεχουσών υπηρεσιών, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Τέλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την μεταφορά των εκπροσώπων της
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού από την έδρα της υπηρεσίας
προς τον τόπο παράδοσης, τον τόπο ζύγισης και την επιστροφή τους
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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6. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με τους ίδιους όρους όση
ποσότητα αναγγελθεί εντός του οριζόμενου χρόνου και δεν δύναται να
προβάλλει καμία αξίωση κατά της Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου
Υλικού, στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα είναι
μικρότερη ή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα καθόσον αυτή
εκτιμάται ως προκύπτουσα από την συνήθη πορεία.
7. Ο αγοραστής απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων, να διαθέτει ΄Αδεια Συλλογής και Μεταφοράς
Αποβλήτων για το συγκεκριμένο υλικό και την κατάλληλη
περιβαλλοντική αδειοδότηση διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και συμφωνητικό συνεργασίας με ολοκληρωμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού. Στην περίπτωση
που τα ανωτέρω δικαιολογητικά λήξουν κατά την διάρκεια της
σύμβασης, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα χωρίς απαραίτητα
να ειδοποιηθεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Τέλος
απαιτείται να καταθέσει αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των
οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει.
8. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού έχει το δικαίωμα μονομερούς
παράτασης της σύμβασης το ανώτερο μέχρι έξι (6) μήνες.
9. Η σύμβαση διακόπτεται και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν
συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας. Επιπλέον ο αγοραστής
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική
ζημία που είναι πιθανόν να προκληθεί από την μη τήρηση των όρων.
10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι πώλησης υλικών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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