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Ταχ. Δ/νση      : ΣΤΑΔΙΟΥ 60                 Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ   

Ταχ. Κώδικας : 105 64                            ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ  

Τηλέφωνο   : 210-3238594,                   ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε-MAIL ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

                       210-3241343,                                                         dddy@aade.gr        

                       210-2471988 

 E-MAIL       : dddy@aade.gr                                                                 

 

      ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ “RAPID TEST” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΑΡΙΘΜΟΣ  3986(Α) 
  

     Στις 11 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ, θα διενεργηθεί, στις εγκαταστάσεις Δ.Δ.Δ.Υ. 
στη ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ - Άνω Λιόσια,  προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να εκποιηθούν εννέα (9) Επιβατικά 
Αυτ/τα «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» τα οποία ευρίσκονται στο ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ,  με τιμή εκκίνησης την 
αναγραφόμενη στη διακήρυξη. 
 

       Η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας Τελωνείου 

Σάμου –Τηλ.: 22733-53719 – Τ.Κ. 83100 – email: tel.samou@aade.gr 

 

  Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους  ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

( Β΄ 3420/2016). 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς 

καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο  www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ). 

                     

                                                                               ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής  στις δημοπρασίες επιβατικών προς κυκλοφορία είναι  300€ . 

 Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών  Φ.Π.Α 24%. 

 Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας  κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει 

το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό  20% 

της τιμής πλειοδοσίας.  

 

              ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

              ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΜΕ TH ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.     

 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  Γ’ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
 

 

 

 

 
 
ΑΘΗΝΑ    04 / 02/2022 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ. Γ 1008691 ΕΞ2022 
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 Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς Κυκλοφορία μόνο 

αυτοπροσώπως. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον 

αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. 

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 

πληρεξούσιο οριζόμενο από Συμβολαιογράφο.  

Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την  Εγγύηση 

Συμμετοχής. 

 

 Τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , 

φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν .  

                  Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της  

              επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή 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. 

              Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. 
 

 Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο  της αστυνομικής τους 

ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια  οδήγησης, 

άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά 

τους. 

 Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές 

ενδείξεις αυτού και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. 

 Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. 

 

 Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν 

φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα 

οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του. 

 

 Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την 

άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς Κυκλοφορία Οχήματα. 

 Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε 

οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς. 

 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 ( εφάπαξ ή με δόσεις). 

ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού. 

 

 Η  παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών. 

 Υπενθυμίζεται  ότι για λόγους Ασφαλείας τα Οχήματα που παραδίδονται  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τεθούν σε 

κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών. 

 
 

Σ/Σ:  Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ     

                                                                                                                                  Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                                    ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ  

  ΑΡΙΘΜ. Νο 3986(Α)/11-02-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ                                                                                                                  

 

A/A A.M. 
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΕΤΟΣ 
ΚΑΤ/ΚΕΥΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΤΙΜΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
       € 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ 
ΕΠΙΤ/ΧΘΕΝ 
ΤΙΜΗΜΑ 
       € 

1 
201097 
(Π.Ε.4/14) 

TOYOTA MR2 
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

JT163SW20000
53032 

1992 500   

2 
201929 
(Π.Ε.3/16) 

SEAT    LEON 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

VSSZZZ1MZ1R0
42280 

2000 1.000   

3 
213680 
(Π.Ε.1-7/20) 

FIAT    UNO   
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ZFA1460000411
0583 

1986 250   

4 
213681 
(Π.Α.1-1/20) 

CITROEN    C1 
VTR  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ 

VF7PMCFB4896
15296 

 ------ 500   

5 
213685 
(Π.Α.2/18) 

LAND ROVER 
ΒΕΝΖΙΝΗ    
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ 

SALLJGML3KA0
39717 

1992 500   
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6 
213686 
(Π.Α.1/18) 

NISSAN    
SUNNY 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

JN10RPN13U00
08912 

1988 200   

7 213693 
SUZUKI    
SWIFT 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

JSAEAB35S0014
4908 

1992 150   

8 
217592 
(Π.Ε.3-3/20) 

B.M.W. 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ    

WBABE82050E
U23419 

1998 1.500   

9 217593 
MITSUBISHI 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    
ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ 

JMA0NK9406J0
02195 

2006 2.000   

 

                                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ         

                                                                                                                 ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ                                                                                                                                                     


