ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: ΣΤΑΔΙΟΥ 60
Ταχ. Κώδικας : 105 64
Τηλέφωνο : 210-3242148

ΑΘΗΝΑ 28-03-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ.1046189ΕΞ2019

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛ.: 210-3242148

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3940
Στις 02-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ της Υπηρεσίας μας (Άνω Λιόσια, τηλ.210-2473124 & 210-2471988) προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία, για να πουληθούν, πέντε (5) επιβατικά και έξι (6) Φορτηγά Αποθήκης Μαγουλέζας ΟΛΑ ΓΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Όλα τα δημοπρατούμενα είδη προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων, κατασχεμένα, κρατικά αυτοκίνητα
που αποσύρονται από την κυκλοφορία κ.λ.π.

Η επίσκεψη στον ειδικό χώρο εκθέσεως των τροχοφόρων επιτρέπεται από 0104-2019
ώρες 8.30 π.μ.- 13.30 μ.μ., καθώς και την ημέρα διεξαγωγής της
Δημοπρασίας (02-04-2019) από 8:30π.μ. έως 10:00 π.μ.
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι
οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ.
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς
καμία επιφύλαξη. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων
διακανονισμού.
η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 : Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.
η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 : Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να
υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό
20% της τιμής πλειοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ P.O.S.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΕΣΩ P.O.S. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 20%.
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η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 : Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι
300€ και 100€ για τις μοτοσικλέτες και για τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η 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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 : Τα πιο κάτω 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 του και περιλαμβάνει ότι 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
διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους.
Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην
δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 : 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.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.7 : Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις
εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της
πραγματικότητας.
Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 : 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 και 20€ για τις μοτοσυκλέτες και
μοτοποδήλατα για Κυκλοφορία.
Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε
στάδιο το εύρος της προσφοράς.
Οι προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος, για τον
οποίο γίνονται οι προσφορές είναι παρών στην Δημοπρασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η: 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).
Σ/Σ: Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. Νο 3940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ- ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

A/A A.M.

1

191603

2

192511

3

4

ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ
LAND ROVER
RANGE ROVERΓΥΑΛΙΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
PORSCHE
CAYENNE
MAGNUM
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

SALLSAA345A900208

ΕΤΟΣ
ΚΑΤ/ΚΕΥΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

2006

ΤΙΜΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
€

ΕΠΙΤ/ΧΘΕΝ
ΤΙΜΗΜΑ
€

20.000€

WP1ZZZ92ZBLZ33616

2011

70.000€

192513

B.M.W. M4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

WBS3R91090K321781

2014

70.000€

197722

DAIMLER AG
SMART FORTWO
CABRIO
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

WME4514011K387148

2010

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ

3.900€

3

5

201313

V. WAGEN TIGUAN

WVGZZZ5NZBW567839

2011

9.500€

6

202667

KOGEL
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

WK0S0002400121196

---------

3.500€

7

202669

DAIMLERCHRYSLER AG
MERCEDES ATEGO
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

WDB9702671K571560

2001

7.500€

8

202674

SCHWARZWUELLER
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

VAVSAP335WH132056

----------

4.000€

XLRTE85XC0E697511

2005

7.500€

WMA06XZZ3CW171080

2012

17.500€

9

202779

10

202842

DAF CF 85.480
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

MAN TGX 18.440
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

4

11

202865

IVECO CURSOR
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

WJMM1VSK00C072025

1999

3.500€

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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