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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα γίνει την 21-10-2014 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09.30 στο Τελωνειακό Κατάστημα Ηρακλείου πλειοδοτική Δημοπρασία για να
πουληθούν, το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, που
βρίσκονται στον περίβολο του Τελωνείου Ηρακλείου, με τιμή εκκίνησης αυτήν που
αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη :
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΑΡΙΘ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
22/13
24/13
10/13
11/13
16/13
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14

ΕΙΔΟΣ
Επιβατικό
-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-

ΜΑΡΚΑ
HYUNDAI GETZ
FIAT SEISENTO
MITSUBISHI CARISMA
NISSAN ALMERA
FIAT MAREA
PEUGEOT 307
OPEL ASTRA
AUDI 80
CITROEN C2
HYUNDAI ATOS
NISSAN ALMERA

ΠΛΑΙΣΙΟ
KMHBT51GP6U546105
ZFA18700000009735
XMCLNDA1AVF013393
JN1BAAN15U0538385
ZFA1850000372722
VF33ANFUB82059780
W0L0TGF08Y5330513
WAUZZZ8AZMA156511
VF7JMHFXC97462604
KMHAGS1GPIU201475
JN1BAAN15U0539593

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2006
1998
1997
1997
2000
2001
2001
1996
2003
2002
1998

ΤΙΜΗ
3.000
1.000
500
200
300
2.000
1.200
500
2.000
1.800
1.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2007
2008
2007

ΤΙΜΗ
40
800
1.000
800

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2001
-

ΤΙΜΗ
30
30

ΔΙΤΡΟΧΑ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Α/Α
1
2
3
4

ΑΡΙΘ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
37/12
10/14
11/14
12/14

Α/Α
1
2

ΑΡΙΘ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
20/12
35/12

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΤ/ΤΑ
-II-II-II-

ΜΑΡΚΑ
PIAGIO
SAN YANG
PIAGIO M44
HONDA CBR125R

ΠΛΑΙΣΙΟ
ZAPC1900000053999
RFGHA15AX7V600875
ZARM4430000031524
MLHJC39A875004901

ΔΙΤΡΟΧΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΤ/ΤΑ
-II-

ΜΑΡΚΑ
PIAGIO
PIAGIO

ΠΛΑΙΣΙΟ
ZAPC2200000011900
TECITO211874

Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της Δημοπρασίας
προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν.
Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η : Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο
αναλογούν Φ.Π.Α. 23%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η : Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες
αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι τριακόσια (300) ευρώ και για διάλυση εκατό (100)
ευρώ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η : Τα πιο πάνω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές
και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να τα εξετάζουν, μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος
στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να
διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης,
ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης
πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων
υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η : Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί
τους την Αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην Επιτροπή τον Α.Φ.Μ.,
την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η : Για φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους άνω των τεσσάρων
χιλιάδων χιλιόγραμμων απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο
υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό σύλλογο και η έκδοση του
σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 39
των όρων πώλησης τροχοφόρων και σύμφωνα με τον νόμο 4199/11-10-2013 άρθρο
128. Τα έξοδα βαραίνουν τον αγοραστή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η : Ειδικά για τα λεωφορεία προς κυκλοφορία για οποιαδήποτε
αλλαγή χρήσης ή μετασκευής του οχήματος οι κάτοχοι υποχρεούνται να έλθουν
πρώτα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και
να εξασφαλίσουν την έγκριση της μετατροπής. Η Δ.Δ.Δ.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει αν
γίνει μετατροπή χωρίς να ζητηθεί η έγκριση εκ των προτέρων από τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Μεταφορών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η : Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου καθώς και το έτος
κατασκευής προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία
αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας. Η
Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία
ευθύνη φέρει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8η : Με την αριθ. 153/26-03-2003 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ.
Α.Ε., τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των γενικών όρων πώλησης και η έκπτωση του
30% σε περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά, ισχύει για το 100% της
τιμής πλειοδοσίας από 01-04-2003
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η : Κατά την ταξινόμηση των αυτοκινήτων, αυτά επιβαρύνονται αντί
εισφοράς, μόνο με ειδικό τέλος ταξινόμησης (Ε.Π.Ε.Τ.), που είναι ίσο με τα κατά
περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους και το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο

Τελωνείο καθώς και με τα έξοδα πινακίδων, τα οποία πληρώνονται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10η : Η συμμετοχή στη δημοπρασία της Δ.Δ.Δ.Υ. για λογαριασμό
τρίτου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση που ο εντολέας αντιπροσωπεύεται από
σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού και εφ’ όσον ο αντιπρόσωπος
καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη Δήλωση
του Νόμου 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια
Υπηρεσία ή Δημοτική Αρχή, στην οποία να αναφέρεται η σχετική συγγένεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11η : Τα Νομικά Πρόσωπα ( Εταιρείες, Συνεταιρισμοί ) μπορούν να
συμμετάσχουν στη δημοπρασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα
διορισμένο πληρεξούσιο της ελεύθερης επιλογής τους, οφείλουν όμως να
προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης παράτασης, εάν ο
χρόνος διάρκειας έχει λήξει και βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει
μεταβολή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 12η : Οι αγοραστές οφείλουν να παραλαμβάνουν ΑΜΕΣΩΣ τα
διακανονιζόμενα αυτοκίνητα, άλλως επιβαρύνονται με 10 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα
καθυστέρησης παραλαβής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 13η : Τα οχήματα που προέρχονται από Τρίτη Χώρα, υπόκεινται σε
εισαγωγικό δασμό, ο οποίος καταβάλλεται πριν την παραλαβή του οχήματος από το
Τελωνείο.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ &
ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
Σύμφωνα με την αριθ. 17793/1326/31-05-1996 κοινή Απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών – Επικοινωνιών (ΦΕΚ
Β442/96), ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς
κυκλοφορία :
Βενζινοκίνητα οχήματα, ανεξάρτητα από το μεικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα
οχήματα μεικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλά που εκποιούνται από την Δ.Δ.Δ.Υ. μετά
την 05-03-1993 και εφόσον η προηγούμενη Χώρα κυκλοφορίας τους ήταν Χώρα
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
μπορούν να ταξινομηθούν, με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο
από το αρμόδιο Περιφερειακό Κ.Τ.Ε.Ο. του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών,
θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που
τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις.
Για όλα τα παραπάνω η προηγούμενη Χώρα κυκλοφορίας τους ήταν Χώρα Μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνεται όσον αφορά στα οχήματα – αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 116/05-03-2004( 81Α /2004) καθορίζονται
οι διαδικασίες για την ανακύκλωση των και θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας
ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο
στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους.

Με βάση τα ανωτέρω επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ
όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Δ.Ο.Ε. 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 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 αποφυγή τυχόν
επικίνδυνων αερίων.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από
την Δημοπρασία, δηλαδή από 14-10-2014 μέχρι 20-10-2014 και ώρες από 08.30
έως 13.00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
1. Δ.Δ.Δ.Υ.
2. ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3. Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4.
5.
6.
7.
8.

Υ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΑΝΝΑ

