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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Προϊστάµενη του Τελωνείου Μύρινας Λήµνου διακηρύσσει ότι θα γίνει την 06-02-2018
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο Κατάστηµα του Τελωνείου Μύρινας Λήµνου πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για να πουληθούν, τα παρακάτω οχήµατα:
1.
2.
3.

ΑΜ 194827 (KY-5066) Φορτηγό µάρκας INTERNATIONAL µε αριθµό
πλαισίου:14672ΕΗΑ, στο ποσό των 150€ ΓΙΑ ∆ΙΑΛΥΣΗ.
ΑΜ
194828
(KY-4240)
Επιβατικό
µάρκας
V.WAGEN
µε
αριθµό
πλαισίου:WVWZZZ19ZFW788437, στο ποσό των 50€ O.T.K.Z. (ME ∆ΕΣΜΕΥΣΗ E∆ΟΕ).
ΑΜ
194829
(KY-7827)
Λεωφορείο
µάρκας
FORD
µε
αριθµό
πλαισίου:F0KXXGBVKBC79309, στο ποσό των 80€ O.T.K.Z. (ME ∆ΕΣΜΕΥΣΗ E∆ΟΕ).

Η επίσκεψη των οχηµάτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη δηµοπρασία,
δηλαδή από 30-01-2018 έως 05-02-2018 και ώρες από 10:00 πµ-13:00 µµ.
Τα οχήµατα δηµοπρατούνται σύµφωνα µε τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ τροχοφόρων
οχηµάτων (Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016).
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία, µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, επιτρέπεται εφόσον ο
πληρεξούσιος είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος µέχρι και του δευτέρου βαθµού.
Η συµµετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δηµοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη
ενηµέρωσή του επί των νέων όρων πώλησης που ισχύουν. ∆ήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί
άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη µε τα παραπάνω δεν θα γίνεται
δεκτή.
Ανακοίνωση στους ενδιαφεροµένους, στο εξής ∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσµες αιτήσεις
παρατάσεων διακανονισµού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η:Στις τιµές εκποίησης των οχηµάτων συµπεριλαµβάνεται και ο αναλογών
Φ.Π.Α 24%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η:Αµέσως µόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχηµα, καλείται ο τελευταίος
πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή
υπολογιζόµενη σε ποσοστό 20% τες τιµής πλειοδοσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η:Το ποσό της εγγύησης συµµετοχής στις δηµοπρασίες αυτοκινήτων για
κυκλοφορία είναι 300€.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η:Τα ποσά εγγύησης συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι 100€ για τις
µοτοσικλέτες και για τα µοτοποδήλατα προς κυκλοφορία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η:Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιµή
εκκίνησης και η µία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς κυκλοφορία οχήµατα και
20€ για τις µοτοσυκλέτες και µοτοποδήλατα για κυκλοφορία και 20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα
οχήµατα για διάλυση. Η επιτροπή, κατά το χρόνο δηµοπράτησης, µπορεί κατά την κρίση της να

αναπροσαρµόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η:Τα πιο πάνω οχήµατα είναι µεταχειρισµένα , µε ζηµιές , φθορές και
ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση µπορεί να γίνει από τους
ενδιαφερόµενους µε την βοήθεια και τεχνικού συµβούλου της επιλογής του και περιλαµβάνει ότι
κριθεί αναγκαίο, χωρίς όµως την χρήση εργαλείων ή άλλων µηχανικών µέσων και χωρίς να τεθεί
σε κίνηση το όχηµα, προκειµένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζηµιών ώστε να διαµορφώνουν
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 στην δηµοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων
υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η:Ο εµπορικός τύπος του οχήµατος 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.
Οι προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος,
για τον οποίο γίνονται οι προσφορές είναι παρών στην δηµοπρασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8η:Ο διακανονισµός του υπολοίπου 80% της τιµής πλειοδοσίας, γίνεται
υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη ηµέρα της
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας ( εφ άπαξ ή µε δόσεις).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ 9η:Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία υποχρεούνται να έχουν µαζί τους το
δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσηµο πιστοποιητικό ταυτότητας σε
ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραµονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον
ΑΦΜ , την αρµόδια ∆ΟΥ και την ιδιότητα τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ηµεδαποί ή αλλοδαποί, αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι,
και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία
υποχρεούνται να έχουνε µαζί τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσηµο πιστοποιητικό ταυτότητας
σε ισχύ(διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραµονής κ.λ.π) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον
ΑΦΜ, την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και την ιδιότητα τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νοµικών προσώπων να
έχουν µαζί του τα απαιτούµενα κατά περίπτωση νοµικού προσώπου δικαιολογητικά καθώς και
εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραµµατέα της επιτροπής
όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εντολής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως
χαρακτηρίζονται από το π.δ. 116/2004 και τα οποία δηµοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε
οµαδικά, έχουν µόνο φορείς αδειοδοτηµένοι από την Ε.∆.Ο.Ε.
Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχηµάτων που δεν υπάγονται στο π.δ.
116/2004 , δηλαδή αυτών που εκποιούνται για διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, µοτ/τες,
µοτοποδήλατα, απορριµµατοφόρα κ.λ.π.)οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους 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 ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συµµετοχής σε
συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.
- Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι κατά την
παραλαβή των αγορασµένων τροχοφόρων θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν µολύνσεις του εδάφους και του
υδροφόρου ορίζοντα από τη δηµιουργία αποβλήτων καθώς και της ατµόσφαιρας από τυχόν
διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
- Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχηµάτων για ∆ΙΑΛΥΣΗ, κατά τον διακανονισµό
υποχρεούται επιπλέον να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι τα αγορασθέντα
οχήµατα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
-Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ-

ΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ

