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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στις 26/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα πμ 10.00 πμ θα διεξαχθεί στην αίθουσα
δημοπρασιών του Τελωνείου Ηρακλείου προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να
εκποιηθούν σε ομαδική εκποίηση για Ο.Τ.Κ.Ζ.(οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυσης
τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου με τιμή εκκίνησης
αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων
Τελωνείο Ηρακλείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Όρους Πώλησης
Τροχοφόρων (φεκ 3420/Β/2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστοτοπο www.aade.gr
(ΜΕΝΟΥ Δημοπρασίες ΔΔΔΥ) και τους οποίους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
εκτυπώσουν προς ενημέρωση τους. Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία
της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των νέων όρων πώλησης
που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.
Η επίσκεψη στον χώρο φύλαξης των οχημάτων επιτρέπεται για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
πριν την δημοπρασία και από ώρες από 09,00 πμ μέχρι 13,00 μμ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.
2.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Ο αγοραστής κατά την δημοπρασία πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, Δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας η οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ
(διαβατήριο. Άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής, κ.λπ.) και να δηλώσει στην Επιτροπή
τον Α.Φ.Μ. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμα του. Οι εκπρόσωποι νομικών
προσώπων πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση του νομικού
προσώπου δικαιολογητικά(ΦΕΚ 3420/Β/2016).

3.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες επιβατικών, φορτηγών, και
λεωφορείων για κυκλοφορία είναι 300€, για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για
κυκλοφορία είναι 100€.
Για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και τα προς διάλυση οχήματα, η εγγύηση συμμετοχής είναι 100€, για τις
μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση, ανεξαρτήτως αν εκποιούνται
μεμονωμένα η ομαδικά είναι 50€.
Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και
η μια από την άλλη τουλάχιστον κατά:


50€ για τα προς κυκλοφορία οχήματα.



20€ για τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα.



20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα οχήματα για διάλυση.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής να
καταβάλουν την εγγύηση συμμετοχής.
Η επιτροπή κατά το χρόνο δημοπράτησης μπορεί κατά την κρίση της να
αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

4. Τα δημοπρατούμενα τροχοφόρα είναι μεταχειρισμένα με ζημιές φθορές και
ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση μπορεί να γίνει
από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους
χωρίς την χρήση εργαλείων η άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το
όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώσουν
ανάλογα και τις προσφορές τους. Οι οποιεσδήποτε επισκευές που απαιτούνται για να
κυκλοφορήσει το όχημα γίνονται από τον αγοραστή και η υπηρεσία μας δεν φέρει
καμία απολύτως ευθύνη για το ύψος της απαιτουμένης δαπάνης, η οποία βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.
Βάσει των όρων πώλησης. ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές .
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος
στην δημοπρασία για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

0 εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου, καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται
από TIC εξωτερικές ενδείξεις αυτού και τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη, η
οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας
Η Υπηρεσία υας για τα στοιχεία αυτά όπως και για τυχόν Φανερά ή κρυυυένα
ελαττώιιατα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη .

5. 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
πλειοδοσίας.

6. Ο αγοραστής δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής
πλειοδοσίας κατά την εφάπαξ καταβολής του τιμήματος.

7. 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.
Το υπόλοιπο 80% του τμήματος θα καταβάλλεται ως εξής -> για ποσό μέχρι 300€
με μετρητά και
για ποσό άνω των 300€ με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του
Τελωνείου Ηρακλείου

8.

Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιμήματος μέσα
στην ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, τότε κηρύσσεται έκπτωτος των

αγοραστικών του δικαιωμάτων και η προκαταβολή του 20% της τιμής πλειοδοσίας,
που κατέβαλε κατά τη δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το όχημα
δημοπρατείται σε επόμενη δημοπρασία .
Μετά τον διακανονισμό του τιμήματος εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας για τα προς
κυκλοφορία οχήματα, το οποίο πριν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες
Τελωνείων και Μεταφορών πρέπει να συμπληρωθεί και να βεβαιωθεί από
ιδιώτη πτυχιούχο μηχανολόγο ή μηχανικό Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ως προς τον κυβισμό
του οχήματος, με έξοδα του αγοραστή.
Για τη θέση
του οχήματος σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τους Νέους Όρους Πώλησης
Τροχοφόρων (ΦΕΚ 3420/Β/2016) o αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη
και δαπάνες να ολοκληρώσει TIC 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 κ.λπ. και των οποίων άγνοια δεν
μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων. Δικαίωμα
συμμετοχής στις δημοπρασίες 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.

9. Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση, ήτοι εκείνων που κρίνονται

ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και
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.

10. Τα έγγραφα δανειοδότησης και πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλονται στην

Υπηρεσία μας προς έλεγχο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
της δημοπρασίας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες να λάβουν μέρος.

11.

Οι αγοραστές οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
κατά την παραλαβή των προς διάλυση αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από
τυχόν μολύνσεις του εδάφ ους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία
αποβλήτων, καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων και ότι
τα αγοραζόμενα τροχοφόρα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφ ορία.
Επίσης, πριν την παραλαβή των οχημάτων αυτών και εφόσον αυτά είχαν
προηγουμένως ταξινομηθεί σε χώρες εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται στην καταβολή των
αναλογούντων δασμών στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία.

12.

Η
συμμετοχή των ενδιαφερόντων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων
πώλησης τροχοφόρων (ΦΕΚ 3420/Β/2016) χωρίς καμιά επιφύλαξη .
Δήλωση άγνοιας των όρων πώλησης τροχοφόρων δεν
αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
15. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813411644 από 10.00 π.μ. μέχρι 12.30 μ.μ.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, 0 ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 10106/13-09-2019 ΔΙΑΚΗΣΥΞΗΣ

Ο.Τ.Κ.Ζ. ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ΚΟΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.850€
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΜΑΡΚΑ

ΑΡ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ

205369

MAZDA

MZBA145201123694

Επιβατικό

1489

ΚΟΚΚΙΝΟ

1995

205370

HYUNDAI

COUPE

KMHJG21RP1U242958

Επιβατικό

2457

ΑΣΗΜΙ

2001

205360

MITSUBISHI

GALANT

JMBLNEA2WXZ000493

Επιβατικό

1997

ΓΚΡΙ

2000

205379

SMART

MICRO
COMPACT

WME01MC011H025466

Επιβατικό

599

ΛΕΥΚΟ

2001

205358

RENAULT

TWINGO

VF1C0635512271862

Επιβατικό

1239

ΠΡΑΣΙΝΟ

1994

205366

PEUGEOT

406 HDI

VF38BRHZR81445915

Επιβατικό

1997

ΜΠΛΕ

2002

205374

MERCEDES

220 E

WDB2100061A746013

Επιβατικό

2148

ΜΠΛΕ

2011

205371

RENAULT

LAGUNA

VF1B56HKC14118322

Επιβατικό

2000

ΑΣΗΜΙ

1996

205367

V/W

PASSAT

WVWZZZ3AZRE096999

Επιβατικό

1895

ΕΡΥΘΡΟ

1994

205362

FORD

TRANSIT

WF0HXXGBVHSY94663

Επιβατικό

2496

205378

RENAULT

LAGUNA

VF1BG0F0626761963

Επιβατικό

2188

ΠΡΑΣΙΝΟ

2002

205375

V/W

POLO

WVWZZZ6NZSY173718

Επιβατικό

1000

ΑΣΗΜΙ

1997

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΡΩΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1995

