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Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ
ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 
Δ.Δ.Δ.Υ. ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ dddy@aade.gr

   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  COVID-19  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  4008 (Γ1)

Την  27-01-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  09:30 π.μ., θα γίνει  στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη
Μαγουλέζα  (τηλ. 213-2124612,  210-2473850) και  ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική
σύνδεση  στα  γραφεία  του  Α΄  ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  ΤΜΗΜΑ  Ζ΄
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  ΛΙΜΑΝΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  (τηλ.  2310-276820,  2313-505301),  του
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πώληση Υλικών, Τελωνείου Πατρών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης
Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων.

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Υλικών:
Επιτρέπεται από 23-01-2023 έως και 26-01-2023 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με
τις κατά τόπους διακατέχουσες Υπηρεσίες.

Όλα τα Υλικά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους  ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Υλικών, 
Πλωτών & Εναέριων Μέσων. (ΦΕΚ 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 Υλικών  είναι 20% της καθορισμένης 
τιμής εκκίνησης.

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

 Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας  κάθε Υλικού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να 
υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή 

1

http://www.aade.gr/


υπολογιζόμενη σε ποσοστό  20% της τιμής πλειοδοσίας.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες μόνο αυτοπροσώπως προσκομίζοντας  το
δελτίο  της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε 
ισχύ (διαβατήριο, άδεια  οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και δηλώνουν στην επιτροπή τον 
ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους . Η συμμετοχή στη δημοπρασία με  
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο εξουσιοδοτημένος θα 
καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν 
την σχετική εντολή (υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή 
πληρεξούσιο).

 Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε 
πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας  ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης -
καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και 
πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ αυτών.

 Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή: 
α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη, 
β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και τα έχουν βρει της
απόλυτης αρεσκείας τους, 
γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων 
υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, 
δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν, 
ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα και δηλώνουν 
ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους, στ) ότι 
παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της 
αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωσή τους 
για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα 
υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα.

 Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει :                                                                                         

 α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το
ποσό των 10€.                                                                                                                                          
β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300€ και μέχρι 3.000€, να διαφέρουν η μία 
από την άλλη κατά το ποσό των 20€.                                                                                                      
γ) Για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη 
κατά το ποσό των 50€.

 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.


ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας  κάθε Υλικού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να 
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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 ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες  στις αντίστοιχες  δημοπρασίες, υποχρεούνται  να
καταθέσουν  στην  αρμόδια  επιτροπή,  τα  σχετικά  έγγραφα  πιστοποίησης  της
δραστηριότητας  τους. 

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178577.00.001

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΑΠΟΘΗΚΗ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΛ. ΠΑΤΡΩΝ 26930-22628

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--8486/02.07.2013 ΙΚΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 70Χ55Χ50 & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 85Χ56Χ50

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 40,00
 
2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 220196.00.001

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ , ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ , 2693022628

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0002-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣ.ΑΥΤ/ΤΑ ΦΥΛ.-ΑΖΗΤΗΤ--

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 22

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ  SCRAP ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ  SCRAP ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00
 
3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 220265.00.001

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ , 2693022628

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0002-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣ.ΑΥΤ/ΤΑ ΦΥΛ.-ΑΖΗΤΗΤ--1052/3/65171-α'. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00
 
4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 220266.00.001

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ , ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ , 2693022628

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0002-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣ.ΑΥΤ/ΤΑ ΦΥΛ.-ΑΖΗΤΗΤ--1052/3/65171-α', ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΑ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

  ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
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