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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Υ.Δ.Ε. Ν.Ευρυτανίας,διακυρήσει ότι στις 18/10/2013και ώρα
10.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκποίηση των παρακάτω μεταχειρισμένων οχημάτων, με αρχική τιμή αυτή που αναγράφεται
απέναντι από το καθένα στην παρούσα διακήρυξη
1. ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΟΝ/ΣΙΑ-ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΕRCEDES

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

35811110722141

.ΑΡ.ΚΙΝ/ΡΑ

35290810098443

ΑΡ.ΚΥΛΟΦ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

KY-3023

500

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής τους στη
δημοπρασία από την ΥΔΕ Ν.Ευρυτανίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , καθώς και
από τα κεντρικά γραφεία του ΟΔΔΥ στη Αθήνα , Σταδίου 60 τηλ.2103244358.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ :
ΣΤΟ ΕΞΗΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο
αναλογούν φόρος 23%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων
για κυκλοφορία είναι 300 Ευρώ η δε ελάχιστη προσφορά 30 Ευρώ.
Για τα προς διάλυση οχήματα η εγγύηση είναι 100Ευρώ η δε ελάχιστη προσφορά 10Ευρώ.
Για τα δίκυκλα προς κυκλοφορία είναι 100Ευρώ και για τα δίκυκλα προς διάλυση 50Ευρώ
Η έκπτωση όταν γίνεται η πληρωμή μετρητοίς ορίζεται σε 30% στο σύνολο της
προσφερθείσης τιμής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η Τα πιο πάνω αυτοκίνητα & μοτοποδήλατο είναι μεταχειρισμένα, με
ζημιές και ελλείψεις. 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 .Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επίσης να
λαμβάνουν γνώση των όρων της δημοπρασίας 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 ΑΦΜ την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η Προκειμένου για φορτηγά αυτ/τα ή λεωφορεία δεν εκδίδεται
πιστοποιητικό κυριότητας αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο,
υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του βιβλιαρίου
μεταβολών κατοχής και κυριότητας , σύμφωνα με το άρθρο 39 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η 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 7η
Με την υπ΄αριθμ. 153/26-3-2003 απόφαση του ΟΔΔΥ ΑΕ
τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης και έκπτωση του 30% σε
περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά , ισχύει για το 100% της τιμής
πλειοδοσίας από 1/4/2003.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών και Επικοινωνιών ( ΦΕΚ
Β 44296) ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία.
Βενζινοκίνητα οχήματα, ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα
μικτού βάρους μέχρι 4000 κιλά που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και
εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ), μπορούν να ταξινομηθούν με την
προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό
ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επισκέπτονται στους χώρους αποθήκευσης από
1-10-2013 μέχρι 3-10-2011 καθημερινά από 11.00- 13.00
Η Προϊσταμένη Υ.Δ.Ε.

Κοντογούνη Νίκη

