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ΔΘΑΙΗΠΣΝΗ ΔΗΛΞΟΠΑΡΘΑΡ 

 

          ηηξ    24-11-21 εμένα εηάνηε  θαη ώνα 10:00  π.μ ζηεκ απμζήθε ημο 

ειςκείμο Οαηνώκ, Ηηίνημ Θημέκα Γμφκανε 1 Πάηνα,  ζα γίκεη πνμθμνηθή πιεημδμηηθή 

δεμμπναζία γηα κα εθπμηεζμφκ ηα παναθάης, ημ θαζέκα πςνηζηά  επηβαηηθά , θμνηεγά  

θαη ΙΟΣΟ ή ζε μμαδηθή εθπμίεζε γηα Ο.Σ.Η.Δ.  (μπήμαηα ηέιμοξ θφθιμο δςήξ) θαη 

δηάιοζε, με ηημή εθθίκεζεξ αοηή πμο ακαθένεηαη ζηεκ δηαθήνολε. 

 Ο ηυπμξ θφιαλεξ ηςκ δεμμπναημφμεκςκ μπεμάηςκ ακαγνάθεηαη ζημ ηέιμξ θάζε 

θαηάζηαζεξ. 

 

ΟΠΞΡΞΤΗ 

 

          Όια ηα μπήμαηα δεμμπναημύκηαη ζύμθςκα με ημοξ ΜΕΞΣΡ ΓΕΜΘΙΞΣΡ 

ΞΠΞΣΡ ΟΩΚΗΡΗΡ ΠΞΤΞΦΞΠΩΜ, μη μπμίμη είκαη ακανηεμέκμη ζημκ ηζηόημπμ 

            www.aade.gr (MENOY>Δεμμπναζίεξ ΔΔΔΣ). 

 Η ζομμεημπή θαζεκόξ ηςκ πιεημδμηώκ ζηε δηαδηθαζία ηεξ δεμμπναζίαξ 

πνμϋπμζέηεη ηεκ πιήνε εκεμένςζε ημο επί ηςκ όνςκ πώιεζεξ πμο ηζπύμοκ. 

Δήιςζε άγκμηαξ αοηώκ δεκ γίκεηαη δεθηή. 

 

          Ρηηξ ηημέξ εθπμίεζεξ ηςκ μπεμάηςκ ζομπενηιαμβάκεηαη μ ακαιμγώκ 

Φ.Ο.Α. 

    Γηα ηα με θμηκμηηθά μπήμαηα μ αγμναζηήξ οπμπνεμύηαη πνηκ ηεκ παναιαβή ημοξ 

κα οπμβάιιεη ηε ζπεηηθή δηαζάθεζε εηζαγςγήξ, επί ηεξ μπμίαξ οπμιμγίδμκηαη θαη 

θαηαβάιιμκηαη μη ακαιμγμύζεξ δαζμμθμνμιμγηθέξ επηβανύκζεηξ.  

 

 

 

 

 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΕΘΡ 

 

   ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 1.       Γηα ηα πνμξ θοθιμθμνία μπήμαηα ε εγγφεζε είκαη 300 εονχ, 

μη δε πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα δηαθένμοκ απυ ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία 

απυ ηεκ άιιε θαηά 50 εονχ ημοιάπηζημκ. 



          Γηα ηα πνμξ Ο.Σ.Η.Δ.  θαη γηα  μπήμαηα  πνμξ δηάιοζε (θμνηεγά, βοηημθυνα, 

ιεςθμνεία ,απμννημαημθυνα,) ε εγγφεζε ζομμεημπήξ είκαη 100 εονχ, ακελανηήηςξ ακ 

εθπμημφκηαη μεμμκςμέκα ή μμαδηθά,μη δε πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα 

δηαθένμοκ απυ ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία απυ ηεκ άιιε θαηά 20 εονχ ημοιάπηζημκ.  

          Γηα ηα πνμξ θοθιμθμνία μμημζοθιέηεξ θαη μμημπμδήιαηα  ε εγγφεζε ζομμεημπήξ  

είκαη 100 εονχ  θαη μη πνμζθμνέξ γηά κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα δηαθένμοκ  θαηά 20 

εονς. 

         Γηα ηα πνμξ δηάιοζε δίθοθια μπήμαηα ε εγγφεζε ζομμεημπήξ είκαη 50 εονχ, μη δε 

πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα δηαθένμοκ απυ ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία απυ 

ηεκ άιιε θαηά 20 εονχ ημοιάπηζημκ.  

 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 2       Οη ζομμεηέπμκηεξ ζηε δεμμπναζία οπμπνεμφκηαη κα  θένμοκ ηεκ 

αζηοκμμηθή ημοξ ηαοηόηεηα ή μπμημδήπμηε επίζεμμ πηζημπμηεηηθυ ηαοηυηεηαξ ζε ηζπφ, 

(δηαβαηήνημ, άδεηα μδήγεζεξ άδεηα παναμμκήξ) θαη κα δειχκμοκ ζηεκ επηηνμπή ημκ 

Α.Φ.Λ., ηεκ ανμυδηα Δ.Ξ.Σ. θαη ηεκ ηδηυηεηά ημοξ. 

     Σα θοζηθά πνυζςπα ζομμεηέπμοκ ζηηξ δεμμπναζίεξ αοημπνμζχπςξ. 

θαη ελαίνεζε μπμνμφκ κα ζομμεηάζπμοκ  με ελμοζημδμηεμέκμ εθπνυζςπμ εθυζμκ είκαη 

ζφδογμξ ή ζογγεκήξ ελ αίμαημξ μέπνη θαη δεοηένμο βαζμμφ πνμζθμμίδμκηαξ οπεφζοκε 

δήιςζε ημο Κ.1599/86 ζεςνεμέκε απυ Δεμυζηα Ανπή. 

      Σα κμμηθά πνόζςπα ζομμεηέπμοκ ζηηξ δεμμπναζίεξ δηα ημο κόμημμο εθπνμζώπμο 

ημοξ ή με πιενελμύζημ μνηδόμεκμ από ζομβμιαημγνάθμ γηα ηα μπήμαηα πνμξ 

θοθιμθμνία ή με ελμοζημδμηεμέκμ εθπνόζςπμ γηα ηα οπόιμηπα μπήμαηα. Ρε θάζε 

πενίπηςζε μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ ηα κμμημμπμηεηηθά έγγναθα ηεξ εηαηνείαξ 

(επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζοζηαηηθήξ πνάλεξ-θαηαζηαηηθό,ΦΕΙ δεμμζίεοζεξ ημο 

θαηαζηαηηθμύ ,πνόζθαημ πηζημπμηεηηθό μεηαβμιώκ από ημ μηθείμ Ονςημδηθείμ θαη 

ΓΕΛΗ με ηα ακηίζημηπα ΦΕΙ αοηώκ. 

 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 3        Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζηηξ δεμμπναζίεξ ηςκ Οπεμάηςκ Σέιμοξ 

Ηφθιμο Δςήξ (Ο.Σ.Η.Δ.) υπςξ παναθηενίδμκηαη απυ ημ Π.Δ. 116/2004 θαη ηα μπμία 

δεμμπναημφκηαη είηε ημ θαζέκα πςνηζηά είηε μμαδηθά έπμοκ μυκμ θμνείξ 

αδεημδμηεμέκμη απυ ηεκ Γ.Δ.Ο.Γ. 

         Δηθαίςμα ζομμεημπήξ γηα ηα μπήμαηα πνμξ δηάιοζε πμο δεμμπναημφκηαη είηε ημ 

θαζέκα πςνηζηά είηε μμαδηθά , έπμοκ εθηυξ απυ θμνείξ αδεημδμηεμέκμοξ απυ ηεκ 

Γ.Δ.Ο.Γ. θαη υζμη αζθμφκ δναζηενηυηεηα ζοκαθή με ηεκ δηαπείνηζε ηςκ μπεμάηςκ 

αοηχκ, ε άδεηα ιεηημονγίαξ ηεξ μπμίαξ πνμτπμζέηεη ηεκ έθδμζε απυθαζεξ έγθνηζεξ 

πενηβαιιμκηηθχκ υνςκ (Α.Γ.Π.Ο.) ή Πνυηοπεξ Πενηβαιιμκηηθέξ Δεζμεφζεηξ (Π.Π.Δ.), 

πςνίξ απαναίηεηα κα έπμοκ οπμπνέςζε ζομμεημπήξ ζε ζοιιμγηθυ ζφζηεμα 

εκαιιαθηηθήξ δηαπείνηζεξ. 

 

          Οη εκδηαθενυμεκμη πιεημδυηεξ αγμναζηέξ γηα ηα πνμξ ΟΣΗΔ θαη δηάιοζε μπήμαηα 

πνμθεημέκμο κα ιάβμοκ μένμξ ζηεκ δεμμπνάηεζε αοηχκ  ζα πνέπεη κα οπμβάιιμοκ ηα 

έγγναθα αδεημδυηεζεξ θαη πηζημπμίεζεξ ημοξ ζηεκ Τπενεζία μαξ πνμξ ελέηαζε 

ημοιάπηζημκ 3 εμένεξ  πνηκ ηεκ εμενμμεκία δηελαγςγήξ ηεξ δεμμπναζίαξ. 

     Ξη αγμναζηέξ θαηά ηεκ παναιαβή ηςκ αγμναζζέκηςκ ηνμπμθόνςκ οπμπνεμύηαη 

κα οπμβάιιμοκ οπεύζοκε δήιςζε ημο Μ.1599/1986 όηη ζα ιάβμοκ όια ηα 

απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ ημο πώνμο απμζήθεοζεξ 



από ηοπόκ μμιύκζεηξ ημο εδάθμοξ θαη ημο οδνμθόνμο μνίδμκηα από ηεκ δεμημονγία  

απμβιήηςκ θαζώξ θαη ηεξ αημόζθαηναξ από ηοπόκ δηαθογή επηθίκδοκςκ αενίςκ.  

Επίζεξ μη αγμναζηέξ ηςκ Ξ..Ι.Ζ θαη ηςκ μπεμάηςκ γηα δηάιοζε, θαηά ημκ 

δηαθακμκηζμό οπμπνεμύκηαη επηπιέμκ κα οπμβάιμοκ οπεύζοκε δήιςζε ημο 

Μ.1599/1986 όηη ηα αγμναδόμεκα μπήμαηα ζα δηαιοζμύκ θαη δεκ ζα ηεζμύκ ζε 

θοθιμθμνία. 

 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 4          Σμ 20% ηεξ ηημήξ θαηαθφνςζεξ (πνμθαηαβμιή) θαηαβάιιεηαη 

αμέζςξ μόιηξ ηειεηώζεη ε πιεημδμζία γηα θάζε όπεμα θαη μεηά ηεκ οπμγναθή  ημο 

πναθηηθμφ ακαθενφλεςξ πιεημδυηε. 

          Ε έθπηςζε υηακ ε πιενςμή γίκεηαη ημηξ μεηνεημίξ μνίδεηαη ζε 30% ζημ ζφκμιμ 

ηεξ πνμζθενυμεκεξ ηημήξ. 

 Σμ οπυιμηπμ πμζυ ζα θαηαβάιιεηαη γηα πμζυ μέπνη 300 εονς ημηξ μεηνεημίξ θαη γηα 

πμζυ άκς ηςκ 300 εονχ με Σναπεδηθή Γπηηαγή ζε δηαηαγή Σειςκείμο Παηνχκ. 

 

     Ο Δηαθακμκηζμυξ ημο ηημήμαημξ ηςκ δεμμπναηεζέκηςκ μπεμάηςκ γίκεηαη 

οπμπνεςηηθά ζε ηνηάκηα (30) εμενμιμγηαθέξ εμένεξ απυ ηεκ επυμεκε εμένα ηεξ 

θαηαθφνςζεξ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ δεμμπναζίαξ . Δφκαηαη κα παναηαζεί με απυθαζε 

ημο Πνμσζηαμέκμο ηεξ Τπενεζίαξ θαη δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ ζανάκηα πέκηε (45) 

εμενμιμγηαθέξ εμένεξ ζοκμιηθά ( ακχηαηε πνμζεζμία θαη γηα ηεκ παναιαβή ημο 

μπήμαημξ), φζηενα απυ εμπνυζεζμε αίηεζε ημο αγμναζηή, μ μπμίμξ μθείιεη κα 

θαηαβάιεη θαηά ημ δηαθακμκηζμυ ημο οπμιμίπμο ηημήμαημξ ηηξ πνμζαολήζεηξ πμο 

πνμβιέπμκηαη απυ ημκ ΗΓΔΓ γηα πνέε πνμξ ημ Δεμυζημ, θαζχξ θαη ηηξ ακάιμγεξ 

επηβανφκζεηξ πμο ζα πνμθφρμοκ γηα θάζε μένα θαζοζηένεζεξ παναιαβήξ ημο μπήμαημξ 

ιυγς ηεξ πανάηαζεξ ημο δηαθακμκηζμμφ. 

 

 ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 5      Σα δεμμπναημφμεκα μπήμαηα είκαη μεηαπεηνηζμέκα, με δεμηέξ, 

θζμνέξ θαη ειιείρεηξ θαη πνήδμοκ επηζθεοήξ πνηκ θοθιμθμνήζμοκ. Οη εκδηαθενυμεκμη 

μθείιμοκ κα ηα ελεηάζμοκ μαδί με ηεπκηθμφξ ηεξ επηιμγήξ ημοξ πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηε 

δεμμπναζία, πνμθεημέκμο κα πνμζδημνίζμοκ ημ φρμξ ηςκ δεμηχκ, χζηε κα δηαμμνθχκμοκ 

ακάιμγα θαη ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ.  Ε ελέηαζε πενηιαμβάκεη υηη θνηζεί ακαγθαίμ πςνίξ ηε 

πνήζε ενγαιείςκ ή άιιςκ μεπακηθχκ μέζςκ θαη πςνίξ κα ηεζεί ζε θίκεζε ημ υπεμα.  

Γπίζεξ, πμιιά ζημηπεία ημοξ, υπςξ έημξ θαηαζθεοήξ, θοβηζμυξ, ηφπμξ θιπ. ειήθζεζακ 

θαη απυ ηηξ ελςηενηθέξ εκδείλεηξ ημοξ πνμξ θαιφηενε εκεμένςζε ημο αγμναζηηθμφ 

θμηκμφ, θαηυπηκ αοημφ μη αγμναζηέξ μθείιμοκ κα ενεοκμφκ θαη απυ μυκμη ημοξ ηεκ 

αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ.  

 Ε Τπενεζία μαξ γηα ηα ζημηπεία αοηά θαζχξ θαη ηοπυκ θνομμέκα ειαηηχμαηα μοδεμία 

εοζφκε θένεη. 

 Βάζεη ηςκ υνςκ πχιεζεξ  ακαζηνμθέξ -αθονχζεηξ  αγμνμπςιεζηχκ δεκ γίκμκηαη 

δεθηέξ, ελαηνμομέκςκ ηςκ πενηπηχζεςκ πμο με βεβαίςζε ηεξ Δ/κζεξ Ιεηαθμνχκ θαη 

επηθμηκςκηχκ πνμθφπηεη υηη ημ υπεμα δεκ δφκαηαη κα θοθιμθμνήζεη.  

 

ΟΑΠΑΗΠΗΡΗ 6    Γηα ηε ζέζε ημο μπήμαημξ ζε θοθιμθμνία μ αγμναζηήξ 

οπμπνεμφηαη με δηθή ημο εοζφκε θαη δαπάκεξ κα μιμθιενχζεη ηηξ δηαδηθαζίεξ 

θαηαβμιήξ ημο ηέιμοξ ηαληκυμεζεξ  ηεκ έθδμζε κέςκ πηκαθίδςκ θαη ηεκ θαηαβμιή ηςκ 

ηειχκ θοθιμθμνίαξ. 



        Γηα ηα θμνηεγά αοημθίκεηα άκς ηςκ 4 ηυκςκ ή ιεςθμνεία πνμξ θοθιμθμνία  δεκ 

εθδίδεηαη πηζημπμηεηηθυ θονηυηεηαξ, αιιά απαηηείηαη ε ζφκηαλε ζομβμιαίμο απυ 

ζομβμιαημγνάθμ θαη ηα έλμδα βανφκμοκ ημκ αγμναζηή. 

           Ξη εκδηαθενόμεκμη πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηηξ δεμμπναζίεξ πνέπεη κα 

εκεμενώκμκηαη από ηηξ ανμόδηεξ Σπενεζίεξ Λεηαθμνώκ γηα ηηξ εθάζημηε ηζπύμοζεξ 

δηαηάλεηξ ςξ πνμξ ηεκ ηαληκόμεζε, ημ είδμξ ημο θαοζίμμο, ημκ ηόπμ ηαληκόμεζεξ 

ηα όνηα εθπμμπήξ θαοζίμςκ θιπ θαη ηςκ μπμίςκ άγκμηα δεκ μπμνμύκ κα 

επηθαιεζημύκ μεηά ηεκ αγμνά ηςκ μπεμάηςκ. 

 

Η επίζθερε ηςκ μπεμάηςκ  επηηνέπεηαη ειεύζενα από ηεκ 18-11-21 έςξ θαη ηεκ    

23-11-21  θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη ώνεξ από 08:30π.μ. μέπνη 13:30μ.μ.  

 

 Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ  ηει. 2610 317462 Σειςκείμ Παηνχκ θαη  

 ηει. 26930 22628 Απμζήθε Σειςκείμο Παηνχκ ζηεκ Η. Απασα. 

          Δεκ επηηνέπεηαη ημ επηζθεπηήνημ θαηά ηε δηάνθεηα δηελαγςγήξ ηεξ δεμμπναζίαξ, 

πανά μυκμ μεηά ημ πέναξ αοηήξ γηα ηνηάκηα (30) ιεπηά πανμοζία ημο πνμζςπηθμφ ηεξ 

οπενεζίαξ, ζε υζμοξ εθ ηςκ ακαθενοπζέκηςκ πιεημδμηχκ ημ επηζομμφκ. 

 

Ο Πίκαθαξ ηςκ δεμμπναημφμεκςκ αοημθηκήηςκ επηζοκάπηεηαη ζημ ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ ηεξ 

πανμφζαξ.          

Ο   ΠΡΟΪΣΑΙΓΚΟ ΣΕ ΤΠΕΡΓΖΑ 

 

      ΙΑΡΗΟΠΟΤΘΟ ΔΖΟΚΤΖΟ 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΕ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

        
ΠΙΝΑΚΑ 1.   ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ  

1 216946.00.001 
Ε.Κ.Χ. - 

ΑΜΟΛΤΒΔΗ - 
ΤΓΡΑΕΡΚΟ 

VW PASSAT WVWZZZ3BZYP115212 1999 ΜΠΛΕ 550,00 

2 216947.00.001 
Ε.Κ.Χ. - 

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
FORD 

FOCUS 
WF0FXXWPDFXU07002 2000 ΜΠΛΕ 350,00 

3 216658.00.001 
Ε.Κ.Χ. - 

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
AUDI A4 
AVANT 

WAUZZZ8E13A292352 2003 ΓΚΡΚ 2.400,00 

4 2441/207953.00.001 
Ε.Κ.Χ-

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
RENAULT - 
MEGANE 

VF1BM0C0H27724790 2002 ΜΠΕΖ 1.400,00 

5 2510/214578.00.001 
Ε.Κ.Χ-

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ  
B.M.W. -X5 WBAFA71060LN02523 2001 ΑΗΜΚ 7.000,00 

6 2512/208656.00.001 
Ε.Κ.Χ-

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

RANGE 
ROVER 
SPORT 

SALLSAA145A901507 2005 ΠΡΑΚΝΟ 
11.200,0

0 

7 2572/210922.00.001 
Ε.Κ.Χ-

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
VOLVO - 

V50 
YV1MW384242001283 2004 ΓΚΡΚ 4.200,00 

8 2586/210932.00.001 

Ε.Κ.Χ-
ΑΜΟΛΤΒΔΗ     

ΑΝΕΤ 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

B.M.W. - 
318 

WBACA31000JD15577 / ΒΤΚΝΚ 550,00 

9 2630/211530.00.001 
Ε.Κ.Χ-

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
FORD C-

MAX 
WF0MXXGCDM3J5734

9 
2003 ΑΗΜΚ 2.400,00 

  
  

   
  

 
ΗΜΕΙΩΗ :   

   
  

 
α)Σα υπό ςτοίχο 1 ζωσ 2 οχιματα του παραπάνω πίνακα , φυλάςςονται ςτο Σελωνείο Λευκάδασ, Δ/νςθ:Αντϊνθ Σηεβελζκθ & 
Λευκάτα, τθλ:26453-62800    (Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 ) 

β) Σο υπό ςτοίχο 3 όχθμα του παραπάνω πίνακα,  φυλάςςεται ςτο Σελωνείο Ζακφνκου, Δ/νςθ: Κ. Λομβάρδου 2, τθλ: 26950-
22322.   (Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 ) 

γ) Σα υπό ςτοίχο 4 ζωσ 9 οχιματα του παραπάνω πίνακα , φυλάςςονται ςτο Σελωνείο Πατρϊν - Αποκικθ Κάτω Αχαϊασ, 
τθλ.26930-22628.  ( Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 )   

        
ΠΙΝΑΚΑ 2.  ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ  

α/
α 

Α.Μ. 
ΕΙΔΟ - 

ΚΑΤΙΜΟ 

Εργοστάσιο 
Κατασκευή

ς  
Αριθμός Πλαισίου 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΕΣΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ
 

ΧΡΩΜΑ  ΣΙΜΗ 

1 
2395/205199.00,00

1 
Φ.Δ.Χ. - 

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 
MERCEDES  WDB6733071K311562 2004 

ΚΟΚΚΚΝΟ 
ΑΠΡΟ 

3.400,00 

2 213350.00.001 
Φ.Κ.Χ. - 

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 
MAZDA JMZUN1B220W191110 2002 ΠΡΑΚΝΟ 3.100,00 

  
  

     
ΗΜΕΙΩΗ: 

      
α) Σο υπό ςτοίχο 1 του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Σελωνείο Πατρϊν - Αποκικθ Κάτω Αχαϊασ, τθλ.26930-22628.  ( Ϊρεσ 
επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 )   

β) Σο υπό ςτοίχο 2 όχθμα του παραπάνω πίνακα, φυλάςςεται ςτο Σελωνείο Λευκάδασ, Δ/νςθ Αντϊνθ Σηεβελζκθ & Λευκάτα, 
τθλ:26453-62800  (Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:300 ζωσ 13:30) 

  



        
ΠΙΝΑΚΑ 3.   ΔΙΚΤΚΛΑ ΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

α/
α Α.Μ. 

ΕΙΔΟ - 
ΚΑΤΙΜΟ 

Εργοστάσιο 
Κατασκευής  Αριθμός Πλαισίου 

Eνδεικτικό 
Ετος 

Κατασκευής ΧΡΩΜΑ ΣΙΜΗ 

1 
2236/204368.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

DAYTONA XG8DV100DFL040765 2016 ΜΑΤΡΟ 500,00 

2 
2249/204603.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

HAINAN 
SUNDIRO 

HDZ50A97100000037 2002 ΜΑΤΡΟ 250,00 

3 
2310/204479.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

SUZUKI MLCCM111100200836 2007 ΑΗΜΚ 500,00 

4 
2333/204496.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

JIANGMEN 
ZHONGYU 

LMFXCBLC561000598 2006 ΜΑΤΡΟ 250,00 

5 
2334/204499.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

PIAGGIO ZAPM0700000013554 1998 ΜΑΤΡΟ 250,00 

6 
2460/211951.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

CHONGOIN
G XGJAO 

LX8XCJGC5DF000119 2014 ΛΕΤΚΟ 400,00 

7 
2461/211953.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

YAMAHA - 
TDM 850 

JYA4TX00000025184 1999 ΛΕΤΚΟ 900,00 

8 
2477/211967.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

ZHEJLANG 
LINGYU 

LJLTCJH67E3G00335 2015 ΜΑΤΡΟ 200,00 

9 
2526/211969.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

LONCIN 
CHONQING 

LLCLX110361B34230 / ΜΑΤΡΟ 300,00 

10 
2548/211970.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

KYMCO RFBS2100033100725 2003 ΜΠΛΕ 300,00 

11 
2581/211992.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

CHONQING 
SHINE 

LXYXCHL0460B93666 2009 ΑΗΜΚ 250,00 

12 
2584/211994.00.00
1 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

- ΑΝΕΤ 
ΚΛΕΚΔΚΩΝ 

B.M.W. F 
650 GD 

WB10173A71ZF65997 2002 
ΜΠΛΕ - 
ΛΕΤΚΟ 

1.600,00 

13 2709/213276.00.001 
ΜΟΣΟΤΚΛΕΣ
Α -ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

PEUGEOT VGAN2AEAA80060169 2007 ΜΑΤΡΟ 1.000,00 

  
  

    
  

ΗΜΕΙΩΗ : 
      Σα ΜΟΣΟ του παραπάνω πίνακα , φυλάςςονται ςτο Σελωνείο Πατρϊν - Αποκικθ Κ. Αχαϊασ, τθλ.26930-22628.   (Ϊρεσ επίςκεψθσ 

8:30 ζωσ 13:30 ) 

        

ΠΙΝΑΚΑ 4.   ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

α/
α 

Α.Μ. 
ΕΙΔΟ - 

ΚΑΤΙΜΟ 
Εργοστάσιο 
Κατασκευής  

Αριθμός Πλαισίου 
Eνδεικτικό 

Ετος 
Κατασκευής 

ΧΡΩΜΑ  ΣΙΜΗ 

1 217608.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

MERCEDES 
38703414347931 1978 ΠΟΡΣΟΚΑΛ

Κ 
500,00 

2 217609.00.001 
Φ.Κ.Χ. -

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 
HINO KR40510106 1983 ΠΟΡΣΟΚΑΛ

Κ 
200,00 

3 217612.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

ΣΑΓΚΕΡ 
ΕΛΛΑ 

VAN1718YY04YY1026 1993 ΛΕΤΚΟ 200,00 

4 217616.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

ΣΑΓΚΕΡ 
ΕΛΛΑ 

H8910041597418 1987 ΠΟΡΣΟΚΑΛ
Κ 

500,00 

5 217619.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

SCANIA S2PM4X2Z01128258 1988 ΠΟΡΣΟΚΑΛ
Κ 

700,00 

6 217620.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

ISUZU JAAN1R70L47100270 2004 ΛΕΤΚΟ 500,00 



  
        

ΗΜΕΙΩΗ:         

α) Σο υπό ςτοίχο 1 του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Διμο Αιγίου, περιοχι Χαρτοποιία Αιγίου, οδόσ Ψαρϊν. Τπζυκυνοσ κ. 
Κουρτάκθσ, τθλ.26910-68716 & 26910-25555.  ( Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 )   

β) Σα υπό ςτοίχο 2 & 3 του παραπάνω πίνακα , φυλάςςονται ςτο Διμο Ξυλοκάςτρου, υπεφκυνοσ κοσ Δ. Καναβοσ τθλ.27433-
60249.  ( Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 )   
γ) Σο υπό ςτοίχο 4 του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Διμο Ιζρμου εντόσ περιοχισ που ςτεγάηονται οι εγκαταςτάςεισ του 
ΜΑ. Τπεφκυνοσ κ.Κότςαλοσ Κων/νοσ τθλ. 6978620283. 

δ) Σο υπό ςτοίχο 5 όχθμα του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Διμο Ζακφνκου,τθλ. 26950-23632. 

ε) Σο υπό ςτοίχο 6 του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Διμο Σριφυλλίασ Ν. Μεςςθνίασ και βρίςκεται ςτο χϊρο του 
Δθμαρχείου τθσ Κυπαριςςίασ. Τπεφκυνοσ κ. Αλ. Κουτρουμπισ, τθλ.6944291928 

  

ΠΙΝΑΚΑ 5.1   ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 
ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ: 1.300,00€ 

α/
α 

Α.Μ. 
ΕΙΔΟ - 

ΚΑΤΙΜΟ 
Εργοστάσιο 
Κατασκευής  

Αριθμός Πλαισίου 
Eνδεικτικό 

Ετος 
Κατασκευής 

ΧΡΩΜΑ  ΣΙΜΗ 

1 218043.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

VOLVO YB1E5AZAZRB115768 1994 ΛΕΤΚΟ 400,00 

2 218044.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)
-ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

DAIMLER WDB67504615438214 1989 ΑΗΜΚ 400,00 

3 218046.00.001 
Φ.Κ.Χ. 

(ΛΕΩΦΟΡΕΚΟ)-
ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 

MERCEDES 30031511023440 1992 ΛΕΤΚΟ 500,00 

  
  

   
  

 
ΗΜΕΙΩΗ: 

Σα  οχιματα 1-3 του παραπάνω πίνακα, φυλάςςονται ςτο Διμο Θλιδασ, ςτθν Αμαλιάδα, οδόσ Φιλικισ Εταιρείασ 6, υπεφκυνοσ  
κ. Γιαννόπουλοσ Δθμ. Σθλ.26220-27539 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5.2   ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (Ο.Σ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 
ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ: 850,00€ 

α/
α 

Α.Μ. 
ΕΙΔΟ - 

ΚΑΤΙΜΟ 
Εργοστάσιο 
Κατασκευής  

Αριθμός Πλαισίου 
Eνδεικτικό 

Ετος 
Κατασκευής 

ΧΡΩΜΑ  ΣΙΜΗ 

1 214550.00.001 
EIX - 

ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ 
OPEL 

MARIVA 
W0L0XCE7554024991 2005 

ΑΝΟΚΧΣΟ 
ΓΚΡΚ 

100,00 

2 218047.00.001 
ΕΚΧ - 

ΑΜΟΛΤΒΔΗ 
OPEL W0L0ZCF6941043750 2004   200,00 

3 218064.00.001 
Φ.Κ.Χ. ΕΩ 3,5 

Σ- BΕNZINH 
RENAULT VF1TBX20508545173 1993 ΛΕΤΚΟ 300,00 

4 218063.00.001 EIX - ΒΕΝΖΚΝΗ VW WV2ZZZ25ZFH010986 1998 ΜΠΛΕ 250,00 

                
ΗΜΕΚΩΗ: 

α) Σο υπό ςτοίχο 1 όχθμα του παραπάνω πίνακα,  φυλάςςεται ςτο Σελωνείο Ζακφνκου, Δ/νςθ: Κ. Λομβάρδου 2, τθλ: 26950-
22322.   (Ϊρεσ επίςκεψθσ 8:30 ζωσ 13:30 ) 

β) Σο υπό ςτοίχο 2 όχθμα του παραπάνω πίνακα, φυλάςςεται ςτο Διμο Θλιδασ, ςτθν Αμαλιάδα, οδόσ Φιλικισ Εταιρείασ 6, 
υπεφκυνοσ  κ. Γιαννόπουλοσ Δθμ. Σθλ.26220-27539. 

γ) Σο υπό ςτοίχο 3 όχθμα του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτο Διμο Ζακφνκου, τθλ. 26950-23632. 

δ) Σο υπό ςτοίχο 4 όχθμα του παραπάνω πίνακα , φυλάςςεται ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαϊασ, κα. Γαηζτα Ελζνθ τθλ.2610-
275070 (εςωτερικό 133). 

 


