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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 18-5-2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο Τελωνείο Αιγίου, Κτίριο Λιμένα,
Ψαρών 2,Αίγιο θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν το καθένα
χωριστά ή σε ομαδική εκποίηση για κυκλοφορία,Ο.Τ.Κ.Ζ.(οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και
διάλυση τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα εγκαταλελειμμένα και τα αζήτητα
του Τελωνείου Αιγίου με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο τόπος
φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων είναι η αποθήκη του Τελωνείου Αιγίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίο είναι
αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ (oddy.gr).H συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της
δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας
αυτών δεν γίνεται δεκτή.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες
αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 Ευρώ,οι δε προσφορές για να
γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά 30 Ευρώ τουλάχιστον.

Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυση οχήματα η εγγύηση
συμμετοχής είναι 100 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από
την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 10 ευρώ τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατήριο και να δηλώνουν στην Επιτροπή τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου,
την αρμόδια Δ.Ο.Υ και την ιδιότητά τους.
Το 10% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως
μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα και μετά την υπογραφή του πρακτικού
ανακηρύξεως πλειοδότη.
Η έκπτωση όταν η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς ορίζεται σε 30% στο σύνολο της
προσφερόμενης τιμής .
Τα δημοπρατούμενα για κυκλοφορία οχήματα είναι μεταχειρισμένα με ζημιές ,φθορές και
ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάσουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία,
προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τις
προσφορές τους. Επίσης οφείλουν να ερευνούν την ακρίβεια των στοιχείων τους όπως του
κυβισμού ,του έτους κατασκευής ,του τύπου κ.λ.π .
Η Υπηρεσία μας δεν φέρει ευθύνη για τα στοιχεία αυτά και για τυχόν κρυμμένα ελαττώματα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην
δημοπρασία για την αποφυγή εκ των υστέρων υπαναχωρήσεων.
Σύμφωνα με την αριθμ. 17793/31-5-96 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και
Μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄442/96) ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των
οχημάτων προς κυκλοφορία: Βενζινοκίνητα οχήματα ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και
πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλών που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ
μετά την 5-3-1993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν, τα μεν βενζινοκίνητα με την
προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΤΕΟ του
Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι
μικρότερες από τα όρια που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ 50/94474/4556/94 (Β829),τα δε
πετρελαιοκίνητα με τη μέτρηση αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα
BACHARACH ,όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ 36790/85 (Β733).
΄΄ Επισημαίνεται ότι με το υπ΄αρ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/2004) όπου καθορίζονται
οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων 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 των Ο.Τ.Κ.Ζ..

Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία ΜΟΝΟ 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 δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την
αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
Για το προς διάλυση όχημα οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές θα πρέπει να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με τη διαχείριση των οχημάτων αυτών ,η άδεια λειτουργίας της οποίας
απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή Πρόσθετες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις(Π.Π.Δ),χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες αγοραστές για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ και διάλυση οχήματα
προκειμένου να λάβουν μέρος στη δημοπράτηση αυτών θα πρέπει να υποβάλλουν τα έγγραφα
αδειοδότησης και πιστοποίησής τους στην Υπηρεσία μας προς εξέταση τουλάχιστον 3 ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 11-5-2016 μέχρι και 17-5-2016
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30π.μ. μέχρι 13:30μ.μ.. Για περισσότερες
πληροφορίες υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, κος Ι. Χριστόπουλος τηλέφωνο:2691362512 Τελωνείο Aιγίου .
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
Που εμφανίζει τα οχήματα για τα οποία παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος φύλαξης των

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
Α/
Α

Α.Μ.
(Αριθμ.βι
βλίου
καταχώρ
ησης)

1

14

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Εργοστάσιο
Κατασκευής-Τύπος

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
RENAULT 0504

Αριθμός Πλαισίου

WF611GWA100000926

Έτος 1ηςΆδειας

-

Αιτιολογία
Κατάσχεσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Προτεινόμενη
τιμή
κοστολόγησης

800

800
ΣΥΝΟΛΟ

Σημείωση: Το παραπάνω όχημα βρίσκεται στο Τελωνείο Αιγίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Που εμφανίζει τα οχήματα για τα οποία παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος φύλαξης των

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Α/Α

Α.Μ.
(HΛΕ
ΚΤΡ.
ΚΩΔΙ
ΚΟΣ)

1

ΚΑΥΣΙΜΟ

1393

Αριθμός Πλαισίου

Έτος
1ηςΆδειας

Αιτιολογία
Κατάσχεσης

Προτεινόμενη
τιμή
κοστολόγησης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΟPEL ASTRA
CC1700

WOLOTGF08X5058651

1999

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1500

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

FORD GALAXY
CC1900

WF0GXXPSWGWP68523

1998

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΖΗΤΗΤΩΝ

1500

1392

2

Εργοστάσιο
Κατασκευής-Τύπος

3000
ΣΥΝΟΛΟ

Σημείωση:Τα παραπάνω οχήματα βρίσκονται στο Τελωνείο Αιγίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ
Που εμφανίζει τα οχήματα για τα οποία παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος φύλαξης των

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

Αριθμός Πλαισίου

Έτος
Κατασκ.

Ο.Τ.Κ.Ζ

Α/Α

Α.Μ.
(Αριθμ.βι
βλίου
καταχώρ
ησης)

ΚΑΥΣΙΜΟ

Εργοστάσιο
Κατασκευής-Τύπος

Αιτιολογία
Κατάσχεσης

Προτεινόμενη
τιμή
κοστολόγησης

1

8

ΒΕΝΖΙΝΗ

WDB2010241A370646

1987

Εγκατάλειψη
υπέρ Δημοσίου

300

2

11

ΒΕΝΖΙΝΗ

MERCEDES
190E
CC1977
FIAT GABRIO

128AS0076377

-

50

3

12

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

NISSAN SUNNY
CC1952

JN1TFAY10U0002436

1999

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Εγκατάλειψη
υπέρ Δημοσίου

300

ΣΥΝΟΛΟ

650

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω οχήματα φυλάσσονται στο Τελωνείο Αιγίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ
Που εμφανίζει τα οχήματα για τα οποία παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος φύλαξης των

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Α/Α

Α.Μ.
(Αριθμ.βι
βλίου
καταχώρ
ησης)

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ

Εργοστάσιο
Κατασκευής-Τύπος

Αριθμός Πλαισίου

Έτος
Κατασκ.

Ο.Τ.Κ.Ζ
Αιτιολογία
Κατάσχεσης

Προτεινόμενη
τιμή
κοστολόγησης

1

13

BENZINH

2

16

BENZINH

FORD ESCORT
LX-S/W CC1900
MERCEDES
C280 CC2799

1FABP15J7NW151620

1992

ADB2020281F004544

1996

Εγκατάλειψη
υπέρ Δημοσίου
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΖΗΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
Σημείωση: Όλα τα παραπάνω οχήματα φυλάσσονται στο Τελωνείο Αιγίου

200
300
500

