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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Στις 26-04-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο Τελωνείο Μυτιλήνης, θα
γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν το καθένα χωριστά
α) κοινοτικά οχήματα για κυκλοφορία και β) οχήματα Ο.Τ.Κ.Ζ. όπως συνημμένους
πίνακες που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου με τιμή εκκίνησης αυτή
που αναφέρεται στην διακήρυξη. O τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων
οχημάτων είναι η αποθήκη και ο περίβολος του Τελωνείου Μυτιλήνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα
τα
οχήματα
δημοπρατούνται
σύμφωνα
με
την
αριθμ.
ΔΤΔΒ1142883ΕΞ2016/28-09-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων «Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» , η οποία είναι αναρτημένη στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμμετοχή καθενός των
πλειοδοτών 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 αναλογών 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 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.
Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε
ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής) και να γνωρίζει τον
αριθμό του φορολογικού του μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επίσης οι
εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά.
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.
Το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται αμέσως μόλις
τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. 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.
Σε διαφορετική περίπτωση ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να
διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος
υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες
δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τράπεζας. Ουδέποτε όμως οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 240 ευρώ
για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή 80 ευρώ για τα ΟΤΚΖ και προς διάλυση.
Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τμήματος στην
προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του
δικαιώματα με απόφαση του Τελωνείου και το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου.
Κατά την ταξινόμηση τους, τα αυτ/τα που είναι για κυκλοφορία επιβαρύνονται αντί
εισφοράς μόνο με ειδικό τέλος ταξινόμησης που είναι ίσο με τα κατά περίπτωση
τέλη κυκλοφορίας ενός έτους, το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο και με
τα έξοδα χορήγησης πινακίδων, τα οποία πληρώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 17793/1326/31-05-96 κοινή απόφαση των Υπουργών
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Μεταφορών –Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄442/96) , ορίζονται τα
παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία "Βενζινοκίνητα
οχήματα ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού
βάρους μέχρι και 4.000 κιλών που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά την 05-031993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν , τα μεν
βενζινοκίνητα με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το
αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών θα
διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μικρότερες από τα όρια που
αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Φ.50/94474/4556/94 (Β 829), τα δε πετρελαιοκίνητα με
τη μέτρηση αιθάλης των καυσαερίων σύμφωνα με την κλίμακα BACHARACH
όπως καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. 36790/85 (Β 733)."
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Κ.Τ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ
81Α/2004) έχουν ΜΟΝΟ φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε..
Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχημάτων που εκποιούνται
για διάλυση, οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια
λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς να
έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι αγοραστές υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι
κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν
μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία
αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
Οι αγοραστές , για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) και των οχημάτων
για διάλυση, οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι
τα αγορασθέντα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές .
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 17-04-2017 μέχρι και 25-042017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30π.μ. μέχρι 13:30μ.μ.. Για
περισσότερες πληροφορίες υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, κος Βαμβούρης
Γιώργος τηλ. 2251046340 ή Νησιώτης Στέλιος τηλ. 2251023196 Τελωνείο
Μυτιλήνης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ EΠIBATIKA OXHMATA ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Α/Α

Αριθμός
Μητρώου

Μάρκα–Τύπος

Αρ. Πρωτ.
Αζητήτων

1

175541

ALFA ROMEO

67/11

400,00 €

2

175543

AUDI A4

48/11

700,00 € WAUZZZ8DZVA175591

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

175547
184946
184947
184948
184949
184950
185175
185199
185286
185288
185290
185292
185294
185723
185728
185730

AUDI 80
ALFA ROMEO 156
FORD FIESTA

80/13
1-0/14
11-0/14
24/15
26/15
25/15
2-9/14
108/14
5-0/15
28/15
27/15
2-6/15
4-2/15
13/14
6-9/15
2-1/15

MOTO DAYANG DEYTONA

MOTO

LIFAN

MOTO DAYANG DEYTONA

ALFA ROMEO 147
MOTO
BMW
MOTO KAWASAKI 200CC
MOTO DAYANG DEYTONA

MOTO
ZONGSHEIN
NISSAN SENTRA
VAUXHALL FRONTERA
VW POLO
CHRYSLER RANGLER
SEAT ALHAMBRA

Τιμή
Εκκίνησης

200,00 €
1.000,00 €
600,00 €
100,00 €
100,00 €
120,00 €
1.500,00 €
600,00 €
200,00 €
300,00 €
100,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €

Αριθμός
Πλαισίου

Καύσιμο

ZAR93200001043329

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ

WAUZZZ89ZHA346673 ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAR93200001024109
ΒΕΝΖΙΝΗ
WFOBXXGAFB1A64084 ΒΕΝΖΙΝΗ
LATDY050B1L001024
ΒΕΝΖΙΝΗ
LF3XCG0A45A021248
ΒΕΝΖΙΝΗ
XG8DY050CD6010238
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAR93700005104862
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WB10162A6WXA06116
ΒΕΝΖΙΝΗ
KZ200A001495
ΒΕΝΖΙΝΗ
XG8AS1206CCGLO4080 ΒΕΝΖΙΝΗ
LZSXCJLR245622869
ΒΕΝΖΙΝΗ
3N1AB61E18L615833
ΒΕΝΖΙΝΗ
WOLO6B1ZCXV612063 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WVWZZZ6NZXY247504 ΒΕΝΖΙΝΗ
2J4FY2959NJ554680
ΒΕΝΖΙΝΗ
VSSZZZ7MZWV502051 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2.ΟΧΗΜΑΤΑ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΜΕΝΟΝΩΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ)

1
2
3

Αριθμός
Μητρώου
162985
166449
185295

4

191476

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

191477
191478
191479
191480
191481
191482
191483
191918
191920
191923

Α/Α

Μάρκα–Τύπος
MERCEDES
FORD ORION
LADA NIVA
ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES
SPRINTER
VW TRANSPORTER

TOYOTA COROLLA
HONDA CIVIC
FORD MUSTANG
HYUNDAI ELANTRA
AUDI 80
AUDI 4000
SUZUKI ALTO
DAIMLER CHRYSLER
FIAT UNO

Αρ. Πρωτ.
ΑΖΗΤ. 28/11
ΑΖΗΤ. 87/11
ΑΖΗΤ. 3-2/14

Τιμή
Αριθμός
Εκκίνησης
Πλαισίου
150,00€
WDB2010281F439147
150,00€
WF0FXXGCAFJT49278
100,00 €
XTAZ1Z100N0845592

ΕΓΚΑΤ. 2-8/16

300,00€

WDB9036632R495286

ΕΓΚΑΤ. 9-5/16
ΕΓΚΑΤ. 11-9/17
ΕΓΚΑΤ.1-0/16
ΕΓΚΑΤ.74-2/16
ΕΓΚΑΤ.13-5/16
ΕΓΚΑΤ.12-7/16
ΕΓΚΑΤ.10-0/16

150,00€
100,00€
100,00€
150,00€
100,00€
100,00€
100,00€
80,00€
200,00€
80,00€

WV2ZZZ70ZVH030615
JTZAE83E3G3346377
JHMAN5528GC004155
1FAFP40492F113824
ΚΜΗJF21M7RU658089
WAUZZ81ZGA131067
WAUFB0852FA068319
SS40175137
WDB3301751A206803
ZFA14600002514509

ΔΗΜΕΥΣΗ 1-0/16
ΔΗΜΕΥΣΗ 3-7/16
ΔΗΜΕΥΣΗ 2-9/16

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ/Α΄

Καύσιμο

