ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλαμάτα 09/04/2019
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Τηλ. 2721 365800

Αρ. πρωτ.: 2926

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στις 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Ισόγειο του Τελωνείου Καλαμάτας,
Πλατεία Τελωνείου Καλαμάτα , θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να
εκποιηθούν α) το καθένα χωριστά οχήματα για κυκλοφορία β) δίκυκλα για διάλυση και γ) σε
ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής), τα παρακάτω οχήματα ( ως
συνημμένες καταστάσεις ) που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου, κατασχεμένα και
τα κρατικά αποσυρόμενα από την κυκλοφορία κ.λ.π., με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται
στην διακήρυξη. O τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων είναι το Τελωνείο
Καλαμάτας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Γενικούς Όρους Πώλησης
Τροχοφόρων, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. (oddy.gr & gsis.gr
Διαδρομή : Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες) και όπως ορίζονται στο ΦΕΚ αρ.3420
τεύχος Β΄/25-10-2016, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να αντλήσουν
περισσότερες πληροφορίες.
Η συμμετοχή καθενός στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση
του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για
παράταση διακανονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να
γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ
τουλάχιστον.
Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και τα προς διάλυση οχήματα η
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εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ. Για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία η
εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, ενώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση
η εγγύηση συμμετοχής είναι 50 ευρώ. Οι προσφορές, για τα παραπάνω, για να γίνουν δεκτές
πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ
τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία υποχρεούνται να φέρουν, δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια
οδήγησης, άδεια παραμονής) και να δηλώσουν στην επιτροπή τον αριθμό του φορολογικού του
μητρώου Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητα τους.
Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης
να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 20% της τιμής
κατακύρωσης (προκαταβολή). Το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται
υποχρεωτικά μέσα 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών είτε σε
μετρητά είτε σε δόσεις.
Ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο με εφάπαξ
καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% στο
σύνολο (100%) της τιμής πλειοδοσίας.
Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και
χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν 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.
Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από
τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν
αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων
αυτών. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία
ευθύνη φέρει. Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.
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 κλπ και των οποίων
άγνοια δεν μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.
Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με
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πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο για τα οχήματα προς κυκλοφορία ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για τα υπόλοιπα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να
προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (επικυρωμένο αντίγραφο της
συστατικής πράξης-καταστατικό, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού, πρόσφατο
πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.)
Δικαίωμα 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.Δ.Ο.Ε.
Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση που δημοπρατούνται είτε το καθένα
χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι
ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας
της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση
συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες αγοραστές για τα προς ΟΤΚΖ και διάλυση οχήματα προκειμένου
να λάβουν μέρος στην δημοπράτηση αυτών θα πρέπει να υποβάλλον τα έγγραφα
αδειοδότησης και πιστοποίησης τους στην Υπηρεσία μας προς εξέταση τουλάχιστον 3 ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ και των οχημάτων
για διάλυση, κατά τον διακανονισμό υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/1986 ότι τα αγοραζόμενα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 11-04-2019 μέχρι και 17-04-2019 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30π.μ. μέχρι 13:30μ.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες
υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, κος Γιαλλελής Γιώργος τηλ. 2721365831 Τελωνείο
Καλαμάτας.
Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας, παρά μόνο
μετά το πέρας αυτής για τριάντα(30) λεπτά παρουσία του προσωπικού της υπηρεσίας, σε όσους
εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυμούν.
Ο Διακανονισμός του τιμήματος των δημοπρατηθέντων οχημάτων γίνεται υποχρεωτικά σε
τριάντα(30) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Δύναται να παραταθεί με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράνταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες
συνολικά (ανώτατη προθεσμία και για την παραλαβή του οχήματος), ύστερα από εμπρόθεσμη
αίτηση του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να καταβάλει κατά το διακανονισμό του υπολοίπου
τιμήματος τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο, καθώς
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και τις ανάλογες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε μέρα καθυστέρησης παραλαβής
του οχήματος λόγω της παράτασης του διακανονισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Διακανονισμός των εκποιούμενων οχημάτων θα διενεργείται κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2721365831) προς διευκόλυνση της συναλλαγής με το κοινό.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
1)ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α

Α/Μ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

305

2

342

3

345

ΣΑΣΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
HONDA
ACCORD
BMW

JT131LNE500048784

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

--------------

----------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ
50

JHMCA56300C030158

1988

6-3/2018

100

WBAGD11070DD29908

1992

4-7/2018

200

ΣΥΝΟΛΟ

350

2)ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ MH ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α

Α/Μ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

289

2

291

3

344

4

346

HONDA
ACCORD
FORD
EXPLORER
HONDA
ACCORD
TOYOTA
COROLLA

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΕΓΚ/ΨΗΣΠΑΡ/ΒΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

JHMCB7644NC802386

1992

17-9/2017

100

1FMYU70EX1UA31595

2001

23-5/2017

200

1HGCD5637SA800065

1995

5-5/2018

100

2T1AE09E1PC027048

1993

9-8/2018

50

ΣΥΝΟΛΟ

450

3)ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α

Α/Μ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

290

2

292

3

303

4

313

5

349

ACURA
INTEGRA
HONDA
ACCORD
HONDA
ACCORD
NISSAN
SENTRA
VOLVO

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΕΓΚ/ΨΗΣΠΑΡ/ΒΗΣ

ΤΙΜΗ

JH4DB7640RS800263

1995

18-7/2017

100

1HGCA5639JA183677

1988

22-7/2017

100

JHMCB7655LC001925

1990

24-3/2017

100

3N1CB51D61L469820

2001

26-0/2017

150

YV1LS5547T1295977

1996

11-1/2018

200

ΣΥΝΟΛΟ

650
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Α/Α Α/Μ ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΤΟΣ

ΠΡΩΤ.

ΠΡΩΤΗΣ
ΕΓΚ/ΨΗΣ
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ
2005 3-0/2019

ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟ

1

30 MERCEDES

WDB2110231A695266

5000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2

90 HYUNDAI

KMJWWH7FPWU067573

1999 19/2013

1000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3

228 SUZUKI

JSA0SJ50000178450

1993

1000 ΒΕΝΖΙΝΗ

4

253 V.W POLO

WVWZZZ6NZ1Y148593

2001

1000 ΒΕΝΖΙΝΗ

5

270 SKODA
FABIA

TMBPD26Y943976438

2000

1500 ΒΕΝΖΙΝΗ

6

275 MITSUBISHI

JMBSNN21WWU000411

1998 10-1/2017

1000 ΒΕΝΖΙΝΗ

7

280 V.W GOLF

WVWZZZ1JZXB127583

1999

1000 ΒΕΝΖΙΝΗ

8

285 BMW

WBADT410X0GY28561

2001 16-0/2017

1000 ΒΕΝΖΙΝΗ

9

301 OPEL TIGRA

W0L000075S4128635

1995 13-8/2018

300 ΒΕΝΖΙΝΗ

10

337 HONDA
HR-V

JHMGH2350XS214079

1999 18-9/2018

11

343 MERCEDES
E 200

WDB2102481B314136

2001 7-1/2018

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΕΞΙ
ΤΙΜΟΝΙ
1500 ΒΕΝΖΙΝΗ

12

347 RENAULT
MEGANE

VF1KA040520997854

1999 8-0/2018

800 ΒΕΝΖΙΝΗ

13

353 SEAT
CORDOBA

VSSZZZ6KZ2R130416

2002 15-4/2018

700 ΒΕΝΖΙΝΗ

14

354 SEAT
CORDOBA

VSSZZZ6KZ2R130414

2002 16-2/2018

700 ΒΕΝΖΙΝΗ

15

355 SEAT
CORDOBA

VSSZZZ6KZ2R137795

2002 17-0/2018

700 ΒΕΝΖΙΝΗ

16

154 PEUGEOT
307S HDI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

VF33C9HZC84737971

2006

6

1000

2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΔΕΞΙ
ΤΙΜΟΝΙ

Α/Α

Α/Μ

5) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Φ/Γ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΠΡΩΤΗΣ
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

1

108

ΚΛΕΙΣΤΟ Φ/Γ

VSSZZZ9KZWR002806

1998

31/2013

1000

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

SEAT INCA
2

242

ΑΝΟΙΚΤΟ Φ/Γ

MMCJNKA40AD007058

---------------

600

---------------

1000

MITSUBISHI
3

273

ΑΝΟΙΚΤΟ Φ/Γ
V.W

WV2ZZZ7AZNH002298

1996

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6) ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α/Α

Α/Μ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

142

2

146

MOTO
MODENA
GT135
MOTO
MODENA
GT135

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ

PMNMN130HCML00448

200

XG8AS120CCGL02982

200

7) ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
Α/Α

Α/Μ

ΕΡΓ.ΚΑΤ.-

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

295

MOTO HONDA

JH2SC3309TM000225

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

1996

7

9-6/2017

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ
50

