Αγιος Νικόλαος 11/11/2014
Αριθ. πρωτ: 1861

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες : Αμαλία Γραββάνη
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου 22
Ταχ. Κώδικας : 721.00
Τηλέφωνο
: 28410-22291
FAX
: 28410-25610
Mail: syzefxis@2168.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι θα γίνει την 27-11-2014
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στο Κατάστημα του Τελωνείου Αγίου Νικολάου πλειοδοτική
Δημοπρασία για να πουληθούν, το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά αυτοκίνητα για
κυκλοφορία, που βρίσκονται στον περίβολο του Δήμου Ιεράπετρας, στον περίβολο δίπλα
από την Πυροσβεστική του Δήμου Αγίου Νικολάου και στην αποθήκη του Τελωνείου Αγίου
Νικολάου, με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη :
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΑΡΙΘ.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Σ
1. 171990

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ

Ε.Ι.Χ.

RENAULTESPACE

VF8JE0EL521871670

2000

2000€

2.

172009

E.I.X.

FIAT TIPO

ZFA18500000001831

1996

350€

3.

172006

E.I.X.

CADILLAC

1G6DM57MX40169365

2007

5000€

4.

172012

E.I.X.

ROVER

SARRJSLHPYM112911

1999

700€

5.

172034

E.I.X.

BMW

WBAHB61000BC24274

1991

500€

6.

172037

E.I.X.

VAUXHALL

W0L00008957589839

1995

200€

7.

172039

E.I.X.

FORD ESCORT

WF0NXXGCANVA09945

1992

300€

8.

171997

E.I.X.

FIAT PUNTO

ZFA17600004213282

1996

500€
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9.
10.

147376

Ε.Ι.Χ.

NISSAN PRIMERA

SJNBAAP10U0124920

-

600€

121946

E.I.X.

NISSAN SUNNY

BEAN14A53993

-

600€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ

2005

200€

ΔΙΤΡΟΧΑ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

Α/Α ΑΡΙΘ.
ΕΙΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΑΡΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

172004

MOT/TO

KWANG YA

LC2B8000051000136

2.

172003

MOT/TO

MALAGUTTI

ZJM44000044042701

250€

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – Ο.Τ.Κ.Ζ. - ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ 480 €

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΑΡΙΘ.
ΕΓΓΡΑΦ
ΗΣ
171915

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

V.WAGEN

WVWZZZ1GZLW117348

1991

2.

171916

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT

ZLA83600003016114

1996

3.

171924

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN

JN10RPN13U0009900

-

4.

171925

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

OPEL

WOL000033HZ648673

-

5.

171926

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN

JN1HZ1453HX213444

-

6.

171927

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

SEAT

VSS021LA0009510262

-

Α/Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους φύλαξης των
οχημάτων το χρονικό διάστημα από 24 .11.14 έως και 26.11.14 καθημερινά από
12:00-14:00.
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Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και
διατίθενται στα γραφεία του Τελωνείου Αγίου Νικολάου.
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
Α
81 /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 ΟΠ.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
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 : Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνονται
και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23%.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 : Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις Δημοπρασίες αυτοκινήτων
για κυκλοφορία είναι ΕΥΡΩ 300 & 100 ΕΥΡΩ για τις μοτοσικλέτες.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 : 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 πώλησης
πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων
υπαναχωρήσεις.
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η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 : 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.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 : 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. Τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 : 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.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 : 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 8Η: Η συμμετοχή στη δημοπρασία της Δ.Δ.Δ.Υ. για λογαριασμό τρίτου
επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση που ο εντολέας αντιπροσωπεύεται από σύζυγο ή
συγγενή εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού και εφ’ όσον ο αντιπρόσωπος καταθέσει
στην επιτροπή δημοπρασίας σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου
1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή
Δημοτική Αρχή, στην οποία να αναφέρεται η σχετική συγγένεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η: Τα Νομικά Πρόσωπα ( Εταιρείες, Συνεταιρισμοί ) μπορούν να
συμμετάσχουν στη δημοπρασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα διορισμένο
πληρεξούσιο της ελεύθερης επιλογής τους, οφείλουν όμως να προσκομίσουν επικυρωμένο
αντίγραφο της συστατικής πράξης παράτασης, εάν ο χρόνος διάρκειας έχει λήξει και
βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10η: Οι αγοραστές οφείλουν να παραλαμβάνουν ΑΜΕΣΩΣ τα
διακανονιζόμενα αυτοκίνητα, άλλως επιβαρύνονται με 10 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα
καθυστέρησης παραλαβής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11η : Τα οχήματα που προέρχονται από Τρίτη Χώρα, υπόκεινται σε
εισαγωγικό δασμό, ο οποίος καταβάλλεται πριν την παραλαβή του οχήματος από το
Τελωνείο.
-3ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ)
Σύμφωνα με την
Υπουργών Περιβάλλοντος

υπ’ αριθμ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των
– Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών –
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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.
Για όλα τα παραπάνω η προηγούμενη Χώρα κυκλοφορίας τους ήταν Χώρα Μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην Επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την
αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
 Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να καταβάλει αμέσως με την κατακύρωση το 10%
της τιμής. Το υπόλοιπο 90% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά
μέσα σε 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη μέρα της κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας είτε σε μετρητά είτε σε δόσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 10%
που έχει καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος του Δημοσίου.




Ο πλειοδότης εφόσον 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
Τραπέζης.
Ουδέποτε όμως οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 60 ευρώ για τους
πρώτους. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του
τιμήματος
στην προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα
αγοραστικά του δικαιώματα με απόφαση του Τελώνη και η προκαταβολή
καταπίπτει σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική ρήτρα. Κατά τα λοιπά έχουν
εφαρμογή οι όροι πώλησης τροχοφόρων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Δ.Δ.Δ.Υ.
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2. ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3. Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4.
5.
6.
7.
8.

Υ.Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
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