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                                       ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

Ζ Πξντζηάκελε ηνπ Σεισλείνπ Μχξηλαο Λήκλνπ δηαθεξχζζεη φηη ζα γίλεη ηελ 28-06-2021 

εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:30 ζην Καηάζηεκα ηνπ Σεισλείνπ Μχξηλαο Λήκλνπ πιεηνδνηηθή Γε-

κνπξαζία γηα λα πνπιεζνχλ, ηα παξαθάησ νρήκαηα:        

Α.    1. ΑΜ 215138 Δπηβαηηθφ κάξθαο PEUGEOT ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε. 

        2. ΑM 215141 Δπηβαηηθφ κάξθαο OPEL ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε. 

  3. AM 215142 ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΚΛΔΗΣΟ κάξθαο MERCEDES 704 ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε. 

  4. AM 215143 ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΚΛΔΗΣΟ κάξθαο CITROEN JUMPER ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε. 

        5. AM 215144 ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΚΛΔΗΣΟ κάξθαο VOLKWAGEN ΓΗΑ Ο.Σ.Κ.Ε. 

ΟΜΑΓΗΚΖ ΠΩΛΖΖ Ο.Σ.Κ.Ε. ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 550,00 ΔΤΡΩ. 

Β.       AM 215145 θνξηεγφ βπηηνθφξν αθαζάξησλ πδάησλ θιεηζηφ κάξθαο VOLVO 398  

           Κπβηζκφο:5480cm3, ζην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ γηα ΓΗΑΛΤΖ. 

 

Ζ επίζθεςε ησλ νρεκάησλ επηηξέπεηαη γηα πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δεκνπξαζία, 

δειαδή απφ 21-06-2021 έσο 25-06-2021 θαη ψξεο απφ 10:00 πκ-13:00 κκ. 

Σα νρήκαηα  δεκνπξαηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ΝΔΟΤ ΟΡΟΤ ΠΩΛΖΖ ηξνρνθφξσλ 

νρεκάησλ (Φ.Δ.Κ. 3420Β/25-10-2016). 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, επηηξέπεηαη εθφζνλ ν 

πιεξεμνχζηνο είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ. 

Ζ ζπκκεηνρή θαζελφο ησλ πιεηνδνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε 

ελεκέξσζή ηνπ επί ησλ λέσλ φξσλ πψιεζεο πνπ ηζρχνπλ. Γήισζε άγλνηαο απηψλ δελ απνηειεί 

άιινζη θαη δελ γίλεηαη δεθηή. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληίζεηε κε ηα παξαπάλσ δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή.  

Αλαθνίλσζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζην εμήο ΓΔΝ ζα γίλνληαη δεθηέο εθπξφζεζκεο αηηήζεηο 

παξαηάζεσλ δηαθαλνληζκνχ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1
η
:ηηο ηηκέο εθπνίεζεο ησλ νρεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγψλ  

Φ.Π.Α 24%.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2
η
:Ακέζσο κφιηο ηειεηψζεη ε πιεηνδνζία γηα θάζε φρεκα, θαιείηαη ν ηειεπηαίνο 

πιεηνδφηεο λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ αλαθεξχμεσο πιεηνδφηε θαη λα θαηαβάιεη πξνθαηαβνιή 

ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ 20% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 3
η
:Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο απηνθηλήησλ γηα 

θπθινθνξία είλαη 300€.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 4
η
:Σα πνζά εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία είλαη 100€ γηα ηηο 

κνηνζηθιέηεο θαη γηα ηα κνηνπνδήιαηα πξνο θπθινθνξία. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 5
η
:Οη πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο, πξέπεη λα δηαθέξνπλ απφ ηελ ηηκή 

εθθίλεζεο θαη ε κία απφ ηελ άιιε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50€ γηα ηα πξνο θπθινθνξία νρήκαηα θαη  

20€ γηα ηηο κνηνζπθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα γηα θπθινθνξία θαη 20€ γηα ηα Ο.Σ.Κ.Ε. θαη φια ηα 

 

 



 

 νρήκαηα γηα δηάιπζε. Ζ επηηξνπή, θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα 

αλαπξνζαξκφζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην εχξνο ηεο πξνζθνξάο.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 6
η
:Σα πην πάλσ νρήκαηα είλαη κεηαρεηξηζκέλα , κε δεκηέο , θζνξέο θαη 

ειιείςεηο θαη ρξεηάδνληαη επηζθεπέο πξηλ θπθινθνξήζνπλ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο κε ηελ βνήζεηα θαη ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηεο επηινγήο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη φηη 

θξηζεί αλαγθαίν, ρσξίο φκσο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ή άιισλ κεραληθψλ κέζσλ θαη ρσξίο λα ηεζεί 

ζε θίλεζε ην φρεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην χςνο ησλ δεκηψλ ψζηε λα δηακνξθψλνπλ 

αλάινγα θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Βάζεη ησλ φξσλ πψιεζεο, αθπξψζεηο αγνξαπσιεζηψλ δελ 

γίλνληαη δεθηέο. Δπίζεο νθείινπλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη ησλ φξσλ πψιεζεο 

πξηλ ιάβνπλ κέξνο ζηελ δεκνπξαζία, γηα λα απνθεχγνληαη νη φπνηεο εθ ησλ πζηέξσλ 

ππαλαρσξήζεηο.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 7
η
:Ο εκπνξηθφο ηχπνο ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο, 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ελδείμεηο απηνχ. Έηζη ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ έλδεημε ε 

νπνία ελδέρεηαη λα απέρεη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ Τπεξεζία καο γηα ηα ζηνηρεία απηά φπσο θαη 

ηα θξπκκέλα ειαηηψκαηα νπδεκία επζχλε θέξεη.  

Οη πξνζθνξέο πιεηνδνζίαο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηξίηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ εθείλνο, 

γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη νη πξνζθνξέο είλαη παξψλ ζηελ δεκνπξαζία.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 8
η
:Ο δηαθαλνληζκφο ηνπ ππνινίπνπ 80% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο, γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 

θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκνπξαζίαο ( εθ άπαμ ή κε δφζεηο).  

ΠΑΡΑΖΡΖΖ 9
η
:Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο ην 

δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ή νπνηνδήπνηε επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ ηαπηφηεηαο ζε 

ηζρχ (δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, άδεηα παξακνλήο θ.ι.π.) θαη λα δειψλνπλ ζηελ επηηξνπή ηνλ 

ΑΦΜ , ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπο.                                                                       

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο έρνπλ φινη αλεμαηξέησο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,            

εκεδαπνί ή αιινδαπνί, απηνπξνζψπσο, εθφζνλ είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία, δελ είλαη αλήιηθνη, 

θαη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία 

ππνρξενχληαη λα έρνπλε καδί ηνπο ηαπηφηεηα ή νπνηνδήπνηε επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ ηαπηφηεηαο 

ζε ηζρχ(δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, άδεηα παξακνλήο θ.ι.π) θαη λα δειψλνπλ ζηελ επηηξνπή ηνλ 

ΑΦΜ, ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπο. Δπίζεο νη εθπξφζσπνη λνκηθψλ πξνζψπσλ λα 

έρνπλ καδί ηνπ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη πνπ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηνλ Γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο 

φια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εληνιήο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) φπσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην π.δ. 116/2004 θαη ηα νπνία δεκνπξαηνχληαη είηε ην θαζέλα ρσξηζηά είηε 

νκαδηθά, έρνπλ κφλν θνξείο αδεηνδνηεκέλνη απφ ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. 

Γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε πεξηβαιινληηθά δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζην π.δ. 

116/2004 , δειαδή απηψλ πνπ εθπνηνχληαη γηα δηάιπζε (θνξηεγά, βπηηνθφξα, ιεσθνξεία, κνη/ηεο, 

κνηνπνδήιαηα, απνξξηκκαηνθφξα θ.ι.π.)νη ππνςήθηνη πιεηνδφηεο αγνξαζηέο ηνπο ζα πξέπεη λα 

αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ηε δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ απηψλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

νπνίαο απαηηεί ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) ή Πξφζζεηεο  

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) ρσξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.                                                                       

- Ο αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ αγνξαζκέλσλ ηξνρνθφξσλ ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο απφ ηπρφλ κνιχλζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ θαζψο θαη ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηπρφλ 

δηαθπγή επηθίλδπλσλ αεξίσλ.  

- Οη αγνξαζηέο ησλ Ο.Σ.Κ.Ε. θαη ησλ νρεκάησλ γηα ΓΗΑΛΤΖ, θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ 

ππνρξενχηαη επηπιένλ λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, φηη ηα αγνξαζζέληα 

νρήκαηα ζα δηαιπζνχλ θαη δελ ζα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία. 

 
                                                                                                                        -Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ 
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