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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ.

Κέρκυρα, 15/02/2019
Αρ. Πρωτ.: 710

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τελωνείου Κέρκυρας, διακηρύσσει ότι την 06/03/2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Τελωνείο Κέρκυρας (Εθν. Αντιστάσεως 1) θα γίνει εκποίηση των
παρακάτω τροχοφόρων οχημάτων με αρχική τιμή αυτή που γράφεται απέναντι από το καθένα
στην παρούσα διακήρυξη.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ

ΚΑΤ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σ

BENZINH

2001

1500
ευρώ

BENZINH

1999

1000
ευρώ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2002

750
ευρώ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1999

750
ευρώ

ΚΩΔ.

ΜΑΡΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΥΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.

197174.00.001

AUDI A4
AVANT

WAUZZZ8E92A151608

2.

197179.00.001

WDB2083451F103321

3.

197180.00.001

DAIMLER
CHRYSLER
AG MB 208
PEUGEOT
206 LX

4.

197184.00.001

PEUGEOT
806 GLX TD

VF3221DH212563413

MERCEDES
Ε200

WDB2100351A060082
VF3221DH212563413

1998

BENZINH

WBAAT51080FW55010

1796

ΒΕΝΖΙΝΗ

5.

6.

201981.00.001

201984.00.001

BMW 316

ΚΥΒΙΚΑ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

VF32ARHYF42693864

1

1770

ΚΑΥΣΙΜΟ

1998

1997

1905

1995

1500
ευρώ

2003

3000
ευρώ

7.

8.

9.

10.

11.

201987.00.001

202207.00.001

202205.00.001

202204.00.001

202403.00.001

SEAT
TOLEDO
MAZDA 6
RENAULT
KANGOO
FIAT 500

VSSZZZ1MZYB043082

1595

ΒΕΝΖΙΝΗ

JMZGG14T201269367

1998

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

VF1KCTGEF37217174

1461

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ZFA31200000142915

1242

ΒΕΝΖΙΝΗ

1C8GYN3713Y543343

CHRYSLER
VOYAGER

2499

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1999

1000
ευρώ

2004

2500
ευρώ

2007

3500
ευρώ

2008

4000
ευρώ

2003

1500
ευρώ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣ.

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝ.

2008

4000
ευρώ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΚΩΔ.

ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΟ

CITROEN
JUMPY

VF7XS9HUC64141396

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΡΩΜΑ

ΕΙΔΟΥΣ

1.

202206.00.001

ΛΕΥΚΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
1.

201986.00.001

ΜΑΡΚΑ
ΔΙΚΥΚΛΟΥ
KEEWAY

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝ.

TSYTABMP172015167

ΔΙΚΥΚΛΟ

100 ευρώ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α/Α
1.
2.
3.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
197180.00.001

ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ROVER 100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
SAXXPHNEPAD530943

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
100 ευρώ

201988.00.001

BMW 318

WBΑΒΗ32080ΕΒ13391

150 ευρώ

202202.00.001

SUZUKI JLX

VSE0SJJ5D00030619

150 ευρώ
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Τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους
χώρους φύλαξης των οχημάτων το χρονικό διάστημα από 28/02/2019 έως 05/03/2019 καθημερινά από
11:00-14:00.
Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
(ΦΕΚ 3420/Β/2016) οι οποίοι διατίθενται στα γραφεία του Τελωνείου Κέρκυρας και στην ιστοσελίδα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Δ.Δ.Δ.Υ.)
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
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα Οχήματα – Αυτ/τα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το προεδρικό διάταγμα
υπ’ αριθμ. 116/5-03-04 (ΦΕΚ 81Α/2004), καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (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 του Ο.Τ.Κ.Ζ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην άνω δημοπρασία ΜΟΝΟΝ 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 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 διαφυγή τυχόν
επικίνδυνων αερίων.
Ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους. Στο εξής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις
παρατάσεων διακανονισμού.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 η : Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνονται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
24%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 η : Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις Δημοπρασίες αυτοκινήτων
α) οχήματα για κυκλοφορία είναι 300 ευρώ
β) για Ο.Τ.Κ.Ζ και οχήματα προς διάλυση 100 ευρώ
γ) μοτοσυκλέτες για κυκλοφορία 100 ευρώ
δ) μοτοσικλέτες για διάλυση 50 ευρώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 η : 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 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
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πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων
υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 η : Οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 η : Για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία, 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 6 η : 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 7 η : Με την υπ’ αριθμ. 153/26-3-2003 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 1-4-2003.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 η : Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η
μια από την άλλη τουλάχιστον 50 ευρώ για τα προς κυκλοφορία Οχήματα και κατά 20 ευρώ για τα δίκυκλα
προς κυκλοφορίας , Ο.Τ.Κ.Ζ. και οχήματα διάλυσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9 η 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% της τιμής πλειοδοσίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10 η 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. Ο πλειοδότης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο
α) με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης σε ποσοστό 30% επί του
συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας.
β) σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας
του. Ουδέποτε όμως οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 60 ευρώ
γ) σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι
κατώτερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή των 80 ευρώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα προς
διάλυση οχήματα
Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 20% που έχει
καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος του Δημοσίου. με απόφαση του Τελώνη σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική
ρήτρα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11

η

Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του

ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης , την έκδοση
νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόμηση, το είδος του καυσίμου,
τον τόπο ταξινόμησης τα όρια εκπομπής καυσίμων κ.λ.π. και των οποίων άγνοια δεν μπορούν να
επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι όροι πώλησης τροχοφόρων.
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 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 μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι
και 4000 κιλά, που εκποιούνται από την Δ.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 (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 όρια,
που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΥΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ.Δ.Δ.Υ. Σταδίου 60, Αθήνα
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
3. Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας
4. Δήμος Κέρκυρας
5. Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας
6. Επιμελητήριο Κέρκυρας
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7. Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κέρκυρας, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης
8. Δ/νση Αστυνομίας Κέρκυρας
9.ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
10. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.
11. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ -ΑΡΤΑ
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