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Τμήμα:

Συ μβατικού Λιμένα
Συμβατικού Φορτίου

Πληροφορίες:

Ε. Ταταβέλης

Τηλέφωνο:

2310 593343

Faχ:

2310 593400

Ε-mαiΙ:

stαtανelίsmDα.gr

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: 29 Μαρτίου 20Ι 8
ΑριΘμός Πρωτοκόλλου: 3241/29.3.2018

πρΟΣ
Σύλλογο Εκτελωνιστών Θ εσσαλονίκης
ΚΟυντουριώτου 13
Τ.Κ.54625 Θεσ/νικη

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την με cφιθμό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ
3240/29/03/2018 Διακήρυξη Εκποίησης Αζήτητων Εμπορ_ευμάτων της γπηρεσίας μας

και σας παρακαλούμε να την cwαρτήσετε σε εμφανές σημείο, ώστε να λάβουν γνώση,
όλοι ρι` ενδιαφερόμενοι.
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ΣγΝΗΜΜΕΝΗ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ 3240Ώ9/03ΏΟ18 Διακήρυξη
Εκποίησης Αζήτητων Εμπορευμάτων
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ΔΙΑΚΗργΞΗ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

ΑZΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕγfν]ΑΤΩΝ
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διακηρύττει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασ1ας για την εκποίηση αζήτητων
εμπορευμάτωνι όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση.
Η δημοπρασία Θα πραγματοποιηθεί στις 2 ΜΑ.1.Ογ 201β ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:ΟΟ τr.μ.,
στην αίθουσα εκδηλώσεων (εντευκτήριο), στο ισόγειο των κεντρικών γραφειων της Ο.Λ.Θ.
ΑΕ.(προβλήτα 1) και Θα επαναληφθεί στις ο9/05/2018 και στις 16/05/2018 την ίδια ώρα.
Οι συμμετέχοντες Θα καταβάλλουν, τΓριν την έναρξη της δημοπρασίας εγγύηση ιtαλής
συμμετοχής,1.000,00 ε Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται, μετά το πέρας της δημοπρασίας, cπ
όλους στcως συμμετέχοντες, εκτός του πλε1οδότη.
Ο πλειοδότης οφείλει να καταθέσει, αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας, χρηματική ή
τραπεζική εγγύηση ίση τουλάχιστον με το είκοσι πέντε (25%) της προσφοράς του ή ολόκληρο το πCισό
αΊjτής, μειωμένου κατά του ποσού της εγγύησης καλής συμμετοχής (1.000,00 ξ).
- Τcr ει:ιπορεύματα κατακυρώνοwαι στον-τελευταίο-πλ€ιοδότηέπεtτα -ατrό εισήγηση της+πιτροπής

Δημοπρασίας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. και εγκρmκής απόφασης αυτού.
Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ. δε\/ έχει καμία ευθύνη για την ποιότητα και τη γενική κατάσταση του εκποιούμενου

εΊιπορεύματος, το οποίό οφε1λει να εξετάσει ο αγοραστής πριν από την ημέρα της Δημοπρασίας.
Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης στον τελευταίο πλειοδότη, αυτός οφείλει να
καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος στο Ταμείο της ΟΛΘ. Α.Ε.ι διαφορετικά το
εμπόρευμα εκτίθεται σε νέc( δημοπρασία κcιι η εγγύηση που καταβλήθηκε εκτrΠτει αυτοδίκαια υπέρ της

ο.^.Θ. Α:Έ.
Ο τελευταίος πλειοδότης βαρύνεται με τα δικαιώματα αποθήκευσης από την ημέρα της
κο1\/οποίησης του ατrοτελέσματος της δημοπρασιας ως κα1 με τα δ|κCΗώματα μεταφοράς, επαλήθευσης

και παραλαβής των εμπορευμάτων.
Τα εκποιούμενα αζήτητα εμπορεύματα, πρέπει να παραληφθούν εντός τριάwα (30) ημερά)\/ από
την κοινοποιηση της κατακύρωσηςι διαφορετικά εκποιού\tται εκ νέου σαν αζήτητα, το δε καταβληθέν
εΊ(πλειcrΓηρίασμα δεν επιστρέφεται στον πλειοδότη.
r
Τα εκποιούμενα εμτrορεύματα τα οτΓοΤα είναι υποκείμενα σε δασμούς, φόρους, τέλη και δικαιώματα

του Δημοσfου, παραδΓδονται μόνο αφού ο πλειοδότης προσκομίσε1ι στο αρμόδιο τμήμα, τα τrρωτότυπα
ολοκληρωμέ\/α σχετικά Τελωνειακά τrαραστατικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης Θα βαρύνουν τον πλειοδότη.
Ώρες επίσκεψης των προς εκτΓοίηση εμπορευμάτων: 12:30 έως 13:30, από τις 23/04/2018 έως και

27ΛΜml8.
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