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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ.  

ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

 Ρόδος , 24 επτεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 6409   

Σαχ. Δ/νση :  Σουριστικό λιμάνι Ρόδου   

 

 

 

Σαχ. Κώδικας : 85 100 Ρόδος 

Πληροφορίες : Αγγούριας Γεώργιος 

Σηλέφωνο : 22413 63739 

E-Mail : tel.rodou@aade.gr 

g.aggourias@aade.gr 

Url : www.aade.gr/menoy/dieyt

hynse-diacheirises-

demosioy-ylikoy-dddy 

 

 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟΝ  

ΙΣΟΣΟΠΟ www.aade.gr (ΜΕΝΟΤ> Δημοπρασίες ΔΔΔΤ).  

 

 

ΠΡΟΟΦΗ: 

ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΙΦΤΟΝΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΣΗ 

ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ COVID – 19. 

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΟΦΗΜΑΣΩΝ» 

 

Ο ΣΕΛΩΝΗ ΡΟΔΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 
 

τις 14-10-2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια προφορική 

πλειοδοτική δημοπρασία για να πωληθούν τα παρακάτω τροχοφόρα οχήματα της ΔΔΔΤ που 

βρίσκονται στις αποθήκες του Σελωνείου Ρόδου. 

 

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΩΛΗΗ 

ΣΡΟΦΟΥΟΡΩΝ (Υ.Ε.Κ. Β 3420/25-10-2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο 

www.aade.gr (MENOY> Δημοπρασίες ΔΔΔΤ).  

Η επίσκεψη των αυτοκινήτων που ευρίσκονται στις Αποθήκες του Σελωνείου 

επιτρέπεται  από 11-10-2021 έως και 13-10-2021 από ώρες 8:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.   
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 Σο ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων προς κυκλοφορία 

είναι 300€. 

 

 τις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν  Υ.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. 

 

 Γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική 

επιταγή, η ́με την χρήση κάρτας. 

 

 Σα 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 Τπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Σα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις 

δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από 

υμβολαιογράφο. Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων 

έχουν καταβάλλει την  Εγγύηση  υμμετοχής. 

 

 Σα 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 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 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 ΑΥΜ, την αρμόδια ΔΟΤ 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 Τπηρεσία μας για 

τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. 

 

 Σα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας και οι αρμόδιες Τπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Τλικού 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. 
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 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. 

 

 Τπενθυμίζεται ότι για λόγους Ασφαλείας τα Οχήματα που παραδίδονται 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να τεθούν σε  κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών. 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Επίσης σε συνέχεια της αριθ. πρωτ.: ΔΣΔ Α 1102365ΕΞ2018/29 -06-

2018 εγκυκλίου της Δ/νσης Σελωνείων & Ε.Υ.Κ., ο Υ.Π.Α. των Μη Κοινοτικών 

Δημοπρατηθέντων Ειδών καταβάλλεται μαζί με τον Εισαγωγικό Δασμό στις κατά 

τόπους Αρμόδιες Σελωνειακές Αρχές.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο   ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ 

ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ  ΡΟΔΟΤ α/α 

 

 

        Κατσαρά Μαρία 
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Προς Κυκλοφορία 

α/α A.M. Πρωτόκολλο Είδος Προζλευση Μάρκα χρώμα Πλαίσιο Α΄ Τιμή 
Ετος 

Κατασκευής 
Χώρος 

Φφλαξης 

1 198654 ΠΑ 10/17 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
Opel Astra 
δεξί τιμόνι 

αςημί W0L0AHL08A5009209 2.000 €   Τελωνείο 

2 206049 ΠΕ 20/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
Mercedes 

E290TD 
αςημί WDB2100171A698979 1.400 € 1998 Τελωνείο 

3 198660 ΠΕ 13/17 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
MERCEDES 

201 
λευκό WDB2010181F819609 300 €   Τελωνείο 

4 193865 ΠΕ 19/16 Ε.Ι.Χ Ε.Ε OPEL VECTRA μαύρο W0L0ZCF6838006989 900 € 2003 Τελωνείο 

5 201875 ΠΕ 8/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε AUDI A4 μαύρο WAUZZZ8DZXA072870 550 € 1999 Τελωνείο 

6 201871 ΠΕ 9/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
MERCEDES 

SLK 200 
μαύρο WDB1704441F203921 2.400 € 2000 Τελωνείο 

7 206039 ΠΑ 19/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
Mercedes 

SLK 230 
αςημί WDB1704471F093875 1.200 € 1998 Τελωνείο 

8 206046 ΠΑ 9/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
Mercedes 
S400CDi 

λευκό WDB2201281A175630 1.600 € 2000 Τελωνείο 

9 206048 ΠΕ 13/18 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
Citroen 
Picasso 

μπλε VF7CHNFVK39824610 1.200 € 2005 Τελωνείο 

10 211129 ΠΕ 29/19 Ε.Ι.Χ Ε.Ε SAAB ESTATE μπλε YS3EB55C333002250 1.800 € 2002 Τελωνείο 

11 211127 ΠΕ 9/19 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
DACIA 

DUSTER 
μαύρο UU1HSDAG544876692 1.400 € 2011 Τελωνείο 

12 211123 ΠΕ 7/19 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
MERCEDES 

A140 
μαύρο WDB168031J033962 1.500 € 1998 Τελωνείο 

13 211134 ΠΕ 8/19 moto Ε.Ε 
PIAGGIO 
BEVERLY 

αςημί ZAPM2810000005920 400 € 2003 Τελωνείο 

14 211115 ΠΕ 1/20 Ε.Ι.Χ Ε.Ε VW GOLF IV   WVWZZZ1JZXP541704 400 € 1999 Τελωνείο 

15 212434 Π.Ε. 14/20 Ε.Ι.Χ Ε.Ε VW Passat μαύρο WVWZZZ3BZ4E182757 5.000 € 2004 Τελωνείο 

16 212433 Π.Α. 11/20 Ε.Ι.Χ Ε.Ε 
MERCEDES 

A140 
αςημί WDB1680311J515321 3.000 € 2000 Τελωνείο 
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