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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 

ΙΑΡΗΑ, 04/10/2021 
Αξ. Πξωη.: 20033 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ & Δ.Φ.Θ. 
ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ 
ΡΚΖΚΑ Ε΄ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΙΗΘΝ 
ΡΑΣ. Γ/ΛΠΖ   : Φαξζάιωλ 21             
Ρ.Θ.   : 41110                        
ΡΖΙ.   : 2413511706  
E-mail                  : tel.larisas@aade.gr 

 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ    
 

ηηο 14/10/2021 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 10.00 π.κ. ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα 
δεκνπξαζηώλ ζηνλ 1ν όξνθν ηνπ Σειωλείνπ Ιάξηζαο (Φαξζάιωλ 21) πξνθνξηθή 
πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα λα εθπνηεζνύλ (α) κία (1) νκαδηθή θαηεγνξία Ορεκάηωλ Σέινπο 
Θύθινπ Εωήο (Ο.Σ.Θ.Ε.) θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο, (β) έλα (1) ηξνρνθόξν άλω ηωλ 3,5 ηόλωλ 
πξνο δηάιπζε κε θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο ηνπ Ρεισλείνπ Ιάξηζαο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 
απνζήθε θύιαμεο ηξνρνθόξωλ ζην 7ν ρικ. Ιάξηζαο-Ππθνπξίνπ, (γ) κηα (1) νκαδηθή 
θαηεγνξία δηθύθιωλ θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο γηα δηάιπζε, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην 
Ρεισλείν Βόινπ κε δέζκεπζε Δ.Γ.Ο.Δ. θαη έθδνζε Α.Δ.Π.Ο. (βι. παξαηήξεζε 5, 6 & 7) κε ηηκή 
εθθίλεζεο απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε.    
 

Ξ Ο Ν Π Ν Σ Ζ 

          Σα ηξνρνθόξα δεκνπξαηνύληαη ζύκθωλα κε ηνπο Λένπο Όξνπο Ξώιεζεο 
Ρξνρνθόξσλ (ΦΔΘ 3420/Β/2016), νη νπνίνη είλαη αλαξηεκέλνη ζηνλ ηζηόηνπν 
www.aade.gr (MENOY ≡ Γεκνπξαζίεο ΓΓΓ) θαη ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ νη 
ελδηαθεξόκελνη λα εθηππώζνπλ πξνο ελεκέξωζή ηνπο.   

Ζ ζπκκεηνρή θαζελόο ησλ πιεηνδνηώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο πξνϋπνζέηεη 

ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ επί ησλ λέσλ όξσλ πώιεζεο πνπ ηζρύνπλ. Γήισζε 
άγλνηαο απηώλ δελ γίλεηαη δεθηή.   

          Ζ επίζθεςε ζηνλ ρώξν θύιαμεο ησλ νρεκάησλ (7ν ρικ. Ιάξηζαο-πθνπξίνπ) 
επηηξέπεηαη γηα δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δεκνπξαζία, δειαδή ηελ Ρξίηε 
12/10/2021 θαη ηελ Ρεηάξηε 13/10/2021 θαη ώξεο από 9.00 π.κ. κέρξη 13.00 κ.κ. 
          Ζ είζνδνο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο Αζηπλνκηθήο 
Σαπηόηεηαο ή νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηαπηόηεηαο ζε ηζρύ (δηαβαηήξην,άδεηα 
νδήγεζεο, άδεηα παξακνλήο θ.ι.π) θαη ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ. 

 

Ζ δηαθήξπμε αλαξηάηαη ζηνλ 

ηζηόηνπν:  www.aade.gr  
(ΚΔΛΝ ≡ Γεκνπξαζίεο ΓΓΓ) 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ηεξνύληαη όια ηα νξηδόκελα 

πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο 
ηνπ COVID-19 (ρξήζε κάζθαο, ηήξεζε απνζηάζεσλ 

θαη ρξήζε αληηζεπηηθνύ) 

http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s320/εθνοσημο.jpg
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           Ζ δηαθήξπμε, ηελ νπνία κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα 
εθηππώζνπλ πξνο εμππεξέηεζή ηνπο αλαξηάηαη ζηνλ ηζηόηνπν: 

www.aade.gr (MENOY ≡ Γεκνπξαζίεο ΓΓΓ).      
 

          Ο δηαθαλνληζκόο ηωλ πωιεζέληωλ νρεκάηωλ δηελεξγείηαη από ην Σκήκα 
Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνύ ηνπ Σειωλείνπ Ιάξηζαο (Φαξζάιωλ 21, ηζόγεην) θαηόπηλ 
εγθξίζεωο ηωλ απνηειεζκάηωλ θαη κεηά από ηειεθωληθό ξαληεβνύ ζην ηειέθωλν 
2413511706 πξνο δηεπθόιπλζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ην θνηλό.    

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 
 

1. ηηο ηηκέο εθπνίεζεο ηωλ νρεκάηωλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγώλ Φ.Π.Α. 
24%.      
 

2. Ο αγνξαζηήο θαηά ηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θέξεη, ωο θπζηθό πξόζωπν, Γειηίν 
Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή νπνηνδήπνηε επίζεκν πηζηνπνηεηηθό ηαπηόηεηαο ζε ηζρύ 
(δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, άδεηα παξακνλήο θ.ι.π.) θαη λα δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή ηνλ 
Α.Φ.Κ, ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ θαη ην επάγγεικά ηνπ. 
 

Οη εθπξόζωπνη λνκηθώλ πξνζώπωλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα απαηηνύκελα θαηά 
πεξίπηωζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δηθαηνινγεηηθά (ΦΔΘ 3420/Β/2016). 
 

3. Γηα ηα Ο.Σ.Θ.Ε. θαη ηα πξνο δηάιπζε νρήκαηα, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη 100€, 
γηα ηηο κνηνζπθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα γηα δηάιπζε, αλεμαξηήηωο αλ εθπνηνύληαη 
κεκνλωκέλα ή νκαδηθά είλαη 50€.   
 

Οη πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο πξέπεη λα δηαθέξνπλ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη ε 
κία από ηελ άιιε ηνπιάρηζηνλ θαηά 20€ γηα ηα Ο.Σ.Θ.Ε. θαη όια ηα νρήκαηα γηα δηάιπζε.   
 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ππνρξενύληαη πξηλ ηελ έλαξμε απηήο λα 
θαηαβάιινπλ ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 
 

Ζ Δπηηξνπή, θαηά ην ρξόλν δεκνπξάηεζεο, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα 
αλαπξνζαξκόζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην εύξνο ηεο πξνζθνξάο. 
 

4. Βάζεη ηωλ όξωλ πώιεζεο, αθπξώζεηο αγνξαπωιεζηώλ δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

Νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ πώιεζεο 
πξηλ ιάβνπλ κέξνο ζηελ δεκνπξαζία γηα λα απνθεύγνληαη νη όπνηεο εθ 

ησλ πζηέξσλ ππαλαρσξήζεηο. 
 

5. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο Ορεκάηωλ Θύθινπ Εωήο (Ο.Σ.Θ.Ε.) όπωο 
ραξαθηεξίδνληαη από ην Π.Γ. 116/2004 θαη ηα νπνία δεκνπξαηνύληαη είηε ην θαζέλα 
ρωξηζηά είηε νκαδηθά έρνπλ κόλν θνξείο αδεηνδνηεκέλνη από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. 
 

6. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο γηα ηα νρήκαηα πξνο δηάιπζε, ήηνη εθείλωλ πνπ θξίλνληαη 
αθαηάιιεια γηα θπθινθνξία θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Π.Γ. 116/2004 θαη 
δεκνπξαηνύληαη είηε ην θαζέλα ρωξηζηά είηε νκαδηθά, έρνπλ εθηόο από θνξείο 
αδεηνδνηεκέλνπο από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ θαη όζνη αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηελ 
δηαρείξηζε ηωλ νρεκάηωλ απηώλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο πξνϋπνζέηεη ηελ έθδνζε 
απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ (Α.Δ.Π.Ο) ή Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο 
Γεζκεύζεηο (Π.Π.Γ.), ρωξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ ππνρξέωζε ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθό 
ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 

Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληίζεηε κε ηα παξαπάλω δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
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7. Ρα έγγξαθα αδεηνδόηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
ζηελ πεξεζία καο πξνο έιεγρν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξόκελνη 
πιεηνδόηεο λα ιάβνπλ κέξνο. 
 

8. Οη αγνξαζηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Λ. 1599/1986 όηη 
θαηά ηελ παξαιαβή ηωλ πξνο δηάιπζε αγνξαζζέληωλ ηξνρνθόξωλ ζα ιάβνπλ όια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο από 
ηπρόλ κνιύλζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα από ηελ δεκηνπξγία 
απνβιήηωλ, θαζώο θαη ηεο αηκόζθαηξαο από ηπρόλ δηαθπγή επηθίλδπλωλ αεξίωλ θαη όηη 
ηα αγνξαδόκελα ηξνρνθόξα ζα δηαιπζνύλ θαη δελ ζα ηεζνύλ ζε θπθινθνξία, θαζώο θαη 
λα θνηλνπνηνύλ ζηελ πεξεζία καο αληίγξαθα Ξηζηνπνηεηηθώλ Θαηαζηξνθήο 
έθαζηνπ Ν.Ρ.Θ.Ε. πνπ αγόξαζαλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.      
 

Δπίζεο, πξηλ ηελ παξαιαβή ηωλ νρεκάηωλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλωο ηαμηλνκεζεί ζε 
ρώξεο εθηόο Δ.Δ. (κε θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο) ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή 
ηνπ αλαινγνύληα εηζαγσγηθνύ δαζκνύ καδί κε ηνλ Φ.Ξ.Α. ζηηο θαηά ηόπνπο 
αξκόδηεο Σειωλεηαθέο Αξρέο. 
 

9. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόλησλ ζηηο δεκνπξαζίεο ππνδειώλεη ηελ 

απνδνρή ησλ όξσλ πώιεζεο ηξνρνθόξσλ (ΦΔΘ 3420/Β/2016) ρσξίο θακία 
επηθύιαμε. 
 

Γήισζε άγλνηαο ησλ όξσλ πώιεζεο ηξνρνθόξσλ 

δελ απνηειεί άιινζη θαη δελ γίλεηαη δεθηή. 
 

10. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν 2413511706 από 10.00 π.κ. κέρξη 12.00 κ.κ. 
 

ΟΗ ΠΗΛΑΘΔ ΣΩΛ ΓΖΚΟΠΡΑΣΟΤΚΔΛΩΛ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΛ ΔΠΗΤΛΑΠΣΟΛΣΑΗ ΣΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ 
 

 
Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ α/α 

 
 
 

                                                               ΗΩΠΖΦ ΞΟΗΝΛΑΠ       
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α 
 

ΑΛΑΙΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΝΚΔΛΩΛ ΡΟΝΣΝΦΝΟΩΛ, ΝΗ ΝΞΝΗΝΗ ΑΞΝΡΔΙΝΛ 
ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΝ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΚΔ Α.Ξ. 20033/04-10-2021 ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 ΑΞΝΘΖΘΖ ΡΟΝΣΝΦΝΟΩΛ 7Ν ρικ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΠΘΝΟΗΝ 

1ε ΝΚΑΓΑ: ΔΜΗ (6) Ν.Ρ.Θ.Ε. ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ 

ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ: €1.000 
 

Α/Α Α.Κ. ΚΑΟΘΑ-ΡΞΝΠ Α/Α Α.Κ. ΚΑΟΘΑ-ΡΞΝΠ 

1 Λ-2235 MITSUBISHI COLT LANCER 4 Λ-2277 Β’ TOYOTA STARLET 

2 Λ-2239 
HYUNDAI MOTOR LANTRA 

GLS 
5 Λ-2279 AUDI A4 

3 Λ-2276 Β’ MERCEDES E200 6 Λ-2280 V.W. PASSAT (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

 
ΔΛΑ (1) ΡΟΝΣΝΦΝΟΝ ΑΛΩ ΡΩΛ 3,5 ΡΝΛΩΛ ΞΟΝΠ ΓΗΑΙΠΖ  

ΚΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ  
ΞΝ ΔΞΗΒΑΟΛETAI ΚΔ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΝ ΓΑΠΚΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΝ 

ΔΘΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΚΔ ΔΘΡΔΙΩΛΗΠΡΗΘΑ ΔΜΝΓA 
 

Α/Α Α.Κ. ΚΑΟΘΑ-ΡΞΝΠ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ € 

1 Ι-2219 LUCINENA (ΔΠΗΘΑΘΖΚΔΛΟ) 4.000 

 
 
 

ΡΟΝΣΝΦΝΟΑ ΑΞΝΘΖΘΩΛ ΡΟΗΡΩN 

 

ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΒΝΙΝ 

Ξιεξνθνξίεο: θα ΡΠΝΘΑΙΑ Α. (ηει: 2421356102) 
 

2ε ΝΚΑΓΑ : ΡΟΗΑ (3) ΓΗΘΘΙΑ ΞΟΝΠ ΓΗΑΙΠΖ  

ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ 

ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ: €210 
 

Α/Α Α.Κ. ΚΑΟΘΑ-ΡΞΝΠ Α/Α Α.Κ. ΚΑΟΘΑ-ΡΞΝΠ 

1 216037 HONDA 3 216039 HONDA 

2 216038 CHONGQING    

 
Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ α/α  

 
 

                                   ΗΩΠΖΦ ΞΟΗΝΛΑΠ      
 


