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ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Στυλίδας την 25/02/2014 ημέρα τρίτη……… και ώρα
…10:00……. στην αίθουσα Τελωνείου, 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.
Α

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

α/α

ΑΡ. ΕΓΓΡ.

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1

Π.Ε. 2/07

Φ/ΓΟ > 3.5 Τ

MERCEDES 1324

WDB6792381K203876

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7.000

2

Π.Ε3/13

ΚΛΕΙΣΤΟ
Φ/ΓΟ>3,5

ΟPEL COMBO-C

WOLOXCF2543033289

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3500

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ

1

Π.Ε. 4/11

ΕΠΙΒ/ΚΟ

VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

1102824963

2

Π.Ε. 4/12

ΕΠΙΒ.
ΤΥΠΟΥ JEEP

MITSUBISHI

V264020175

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2.000

3

Π.Ε13/12

ΕΠΙΒ/ΚΟ

ROVER620

SARRHZLBNAM169937

BENZINH
AMOΛΥΒΔΗ

400

4

Π.Ε14/12

ΕΠΙΒ/ΚΟ

BMW534

WBAHG01090G125211

DIESEL

1500

5

ΠΕ1/13

ΕΠΙΒ/ΚΟ

MERCEDES180

WDB2020181A074872

BENZINH
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

1000

6

ΠΕ2/13

ΕΠΙΒ/ΚΟ

AUDI80

WAUZZZ8CZPA055949

Ανεξακρίβωτος

600

7

κατασχεμένα

ΕΠΙΒ/ΚΟ

VW PASSAT

WVWZZZ3AZTE105800

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

1500

Β

800

OMAΔΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Κ.Ζ 1520 ΕΥΡΩ

1

Π.Ε. 7/11

ΕΠΙΒ/ΚΟ

VW GOLF

WVWZZZ19ZJW431844

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μ.Κ

2

Π.Ε. 6/11

ΕΠΙΒ/ΚΟ

MERCEDES 300D

WDBEB33D6HA389893

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μ.Κ

3

Π.Ε. 5/11

ΦΟΡΤΗΓΟ

TOYOTA LE VAN
ΚΛΕΙΣΤΟ

JT3YR26W6G5025437

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μ.Κ

4

Π.Ε. 3/11

ΕΠΙΒ/ΚΟ

VW GOLF

WVWZZZ1GZLW150682

ΒΕΝΖΙΝΗ

Μ.Κ

Μ.Κ

5

Π.Ε. 2/11

ΕΠΙΒ/ΚΟ

HYUNDAI SONATA

KMHBF32S0KU086800

ΒΕΝΖΙΝΗ

6
7

Π.Ε. 1/12

ΕΠΙΒ/ΚΟ

CHEVROLET SW

2CNBJ1867R6952708

ΒΕΝΖΙΝΗ

Π.Ε. 2/12

ΕΠΙΒ/ΚΟ

MERCEDES 280SE

WDB12602212010507

ΒΕΝΖΙΝΗ

Μ.Κ
Μ.Κ

8

Π.Ε. 3/12

ΕΠΙΒ/ΚΟ

MERCEDES SEL 500

WDB1260371A146292

ΒΕΝΖΙΝΗ

Μ.Κ

Όλα τα οχήματα βρίσκονται στον περίβολο του Τελωνείου (περίβολος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ζητούν πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία από το Τελωνείο κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από τα Κεντρικά Γραφεία του Δ.Δ.Υ. στη Σταδίου 60 (τηλ.
2103244358).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Στο εξής δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παραστάσεων διακανονισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των αυτ/των συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
23 %.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για
κυκλοφορία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η Τα παραπάνω είναι αυτοκίνητα μετ/να, 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 δε γίνονται δεκτές. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να
λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται
οι όποιες υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή το Α.Φ.Μ., την αρμόδια ΔΟΥ και την
ιδιότητα τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η Για φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους άνω των τέσσερις (4000 ) χιλιάδες
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
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 Συγκοινωνιών και να εξασφαλίσουν την έγκριση της
μετατροπής χωρίς να ζητηθεί έγκριση εκ των προτέρων από το Υπουργείο Μεταφορών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου καθώς και το έτος κατασκευής
προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία 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 υπ’ αριθ.. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. ΑΕ
τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των γενικών όρων πώλησης, και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση
εξόφλησης του τμήματος με μετρητά, ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η Κατά την ταξινόμηση των αυτοκινήτων αυτά επιβαρύνονται αντί εισφοράς,
μόνο με ειδικό τέλος (ΕΠΕΤ) που είναι ίσο με τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους, το
οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο και με τα έξοδα πινακίδων, τα οποία πληρώνονται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10η Η συμμετοχή στη δημοπρασία του Δ.Δ.Δ.Υ. για λογαριασμό τρίτου
επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο εντολέας αντιπροσωπεύεται από σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού και εφόσον ο αντιπρόσωπος καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας
σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή, στην οποία να αναφέρεται η σχετική συγγένεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11η Τα Νομικά Πρόσωπα (Εταιρίες, Συνεταιρισμοί) μπορούν να συμμετέχουν στη
δημοπρασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα διορισμένο πληρεξούσιο της ελέυθερης
επιλογής τους, οφείλουν όμως να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης
παράστασης, εάν ο αρχικός 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 ευρώ, για κάθε μέρα καθυστέρησης παραλαβής.
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμέ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος –
χωροταξίας Δημοσίων Έργων και 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 τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά την 5-3-1993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα
κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
χώρου (ΕΟΚ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο
από το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ. ΜΕ. 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 μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνεται όσον αφορά τα Οχήματα-Αυτοκίνητα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με το
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 116/5-3-2004 (ΦΕΚ 81Α/2004) καθορίζονται οι διαδικασίες για την
ανακύκλωση των και θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης
της.
Με βάση τα ανωτέρω επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ όσων έχουν
υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την
διαχείριση των ΟΤΚΖ.
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 επικινδύνων αερίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα επισκέπτονται στους χώρους που βρίσκονται τα αυτοκίνητα τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Δ.Δ.Δ.Υ.-ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘ/ΔΑΣ
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
6. Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
7. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

