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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΛΑΡΙΣΑ,      03/01/2023 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  123 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ   : Φαρσάλων 21             
Τ.Κ.   : 41110                        
ΤΗΛ.   : 2413511706  

 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στις 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί στο Τελωνείο 
Λάρισας (Φαρσάλων 21) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν δύο 
ομαδικές κατηγορίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) κοινοτικής προέλευσης με 
δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.    
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 

          Τα τροχοφόρα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Όρους Πώλησης 
Τροχοφόρων (ΦΕΚ 3420/Β/2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο 

www.aade.gr (MENOY ≡ Δημοπρασίες ΔΔΔΥ) και τους οποίους μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν προς ενημέρωσή τους.   
 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις δημοπρασίες προϋποθέτει την πλήρη 
ενημέρωσή τους επί των όρων πώλησης και υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των 

όρων χωρίς καμία επιφύλαξη. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.   
            
           Η επίσκεψη στον χώρο φύλαξης των οχημάτων (7ο χλμ. Λάρισας-Συκουρίου) 
επιτρέπεται για δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία, δηλαδή Πέμπτη 
12/01/2023 και Παρασκευή 13/01/2023 και ώρες από 10.00 π.μ. μέχρι 13.00 
μ.μ. και η είσοδος των ενδιαφερομένων πιστοποιημένων διαχειριστών Ο.Τ.Κ.Ζ. θα γίνεται 
με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε επίσημου πιστοποιητικού 
ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λ.π). 
         

           Η διακήρυξη, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
εκτυπώσουν προς εξυπηρέτησή τους, αναρτάται στον ιστότοπο: 

www.aade.gr (MENOY ≡ Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).      
 

          Ο διακανονισμός των πωληθέντων τροχοφόρων διενεργείται από το Τμήμα 
Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού του Τελωνείου Λάρισας (Φαρσάλων 21, ισόγειο) κατόπιν 
εγκρίσεως των αποτελεσμάτων και μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 
τηλέφωνο 2413511706 προς διευκόλυνση της συναλλαγής με το κοινό.    
 

Η διακήρυξη αναρτάται στον 

ιστότοπο:  www.aade.gr  
(ΜΕΝΟΥ ≡ Δημοπρασίες ΔΔΔΥ) 

Να τηρούνται όλα τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για 

τη μείωση της διασποράς του COVID-19  
(χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και χρήση αντισηπτικού) 

http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s320/εθνοσημο.jpg
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

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

2. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πιστοποιημένοι διαχειριστές 
Ο.Τ.Κ.Ζ.) υποχρεούνται να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής 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 το επάγγελμά τους.  
 

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου 
εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο για τα 
οχήματα προς κυκλοφορία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για τα υπόλοιπα 
οχήματα προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη από 
Δημόσια Αρχή.  
 

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της 
εταιρίας (ΦΕΚ 3420/Β/2016), όπως: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης/καταστατικό, στο οποίο 
μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρίας, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του 

 ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού 
 Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και 

ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων και βεβαίωση καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο 
αποβλήτων (ν.4685/2020-ΦΕΚ 92/Α/2020)  

 

3. Για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. η εγγύηση συμμετοχής είναι 100€. 
 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πιστοποιημένοι διαχειριστές 

Ο.Τ.Κ.Ζ.) υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής  να καταβάλλουν 
την εγγύηση συμμετοχής. 
 

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης 
και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ.  
 

Η Επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να 
αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς. 
 

Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε ομάδας Ο.Τ.Κ.Ζ., καλείται ο 
τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να 
καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.  
 

Γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 20% 
καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή με τη χρήση κάρτας 
πληρωμής. 
 

4. Βάσει των όρων πώλησης, δεν γίνονται δεκτές ούτε ακυρώσεις 
αγοραπωλησιών ούτε εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις. 
 

Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως 

πλειοδότη ή να καταβάλει την προκαταβολή, η εγγύηση συμμετοχής 
του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 
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5. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες Οχημάτων Κύκλου Ζωής 
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/2004 και τα οποία 
δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς 
αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε. 
 

 

6. Επιπρόσθετα, διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και βεβαίωση καταχώρησης στο 
ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ν.4685/2020-ΦΕΚ 92/Α/2020). 
 

Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. 
 

7. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως αυτά 

ορίζονται στους Όρους Πώλησης Τροχοφόρων (ΦΕΚ 
3420/Β/2016), καθώς και στην παρούσα πρέπει να 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς έλεγχο τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 

δημοπρασίας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες να 
μπορούν να λάβουν μέρος.  
 

8. Οι αγοραστές οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 
1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου 
αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα 
από την δημιουργία αποβλήτων, καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή 
επικίνδυνων αερίων και ότι τα αγοραζόμενα τροχοφόρα θα διαλυθούν και δεν θα 
τεθούν σε κυκλοφορία, επιπλέον, θα δηλώνουν υπευθύνως ότι μετά την 
ολοκλήρωση της εναλλακτικής διαχείρισης των τροχοφόρων θα 
κοινοποιούν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα Πιστοποιητικών 
Καταστροφής έκαστου Ο.Τ.Κ.Ζ. που αγόρασαν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.116/2004-ΦΕΚ 81-παράρτημα ΙΙΙ).      
 

Επίσης, πριν την παραλαβή των οχημάτων που είχαν προηγουμένως 
ταξινομηθεί σε χώρες εκτός Ε.Ε., ήτοι μη κοινοτικής προέλευσης, 
υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντα εισαγωγικού δασμού 
μαζί με τον Φ.Π.Α. στις κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές. 
 

9. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πιστοποιημένων 
διαχειριστών Ο.Τ.Κ.Ζ. στις δημοπρασίες υποδηλώνει την πλήρη 
αποδοχή των νέων όρων πώλησης τροχοφόρων (ΦΕΚ 3420/Β/2016) 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 
 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 123/03-01-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 7Ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

 
 

1η ΟΜΑΔΑ: Ο.Τ.Κ.Ζ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε.Δ.Ο.Ε. 
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  1.350 € 
 

Α/Α Α.Μ. ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ Α/Α Α.Μ. ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ 

1 Λ-2368 OPEL KADETT  5 Λ-2393 FORD ESCORT VAN (Φ/Γ) 

2 Λ-2375 OPEL KADETT  6 Λ-2397 OPEL KADETT  

3 Λ-2384 
MITSUBISHI VAN  
(Φ/Γ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

7 Λ-2398 OPEL REKORD 

4 Λ-2385 AUSTIN MONTEGO 8 Λ-2400 OPEL COMBO (Φ/Γ) 

 
2η ΟΜΑΔΑ: Ο.Τ.Κ.Ζ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε.Δ.Ο.Ε. 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:   1.350€             
 

Α/Α Α.Μ. ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ Α/Α Α.Μ. ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ 

1 Λ-2369 OPEL REKORD  5 Λ-2387 FORD ESCORT VAN (Φ/Γ) 

2 Λ-2376 VW BASTEL (Φ/Γ) 6 Λ-2391 OPEL REKORD 

3 Λ-2381 OPEL KADETT 7 Λ-2401 TOYOTA LITE (Φ/Γ) 

4 Λ-2382 OPEL REKORD    

 

 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ 


