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                                           ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

   Τα κάθε είδους τροχοφόρα οχήµατα που περιέρχονται στη διαχείριση του Ο∆∆Υ Α.Ε., 

είναι κατά κανόνα µεταχειρισµένα και προέρχονται κυρίως από τα αζήτητα των 

Τελωνείων, τα Κρατικά αποσυρόµενα τροχοφόρα οχήµατα, τα Κατεσχηµένα, τα 

Εγκαταλελειµµένα (Ν.894/79) κ.λ.π. και εκποιούνται µε δηµόσιους προφορικούς 

πλειοδοτικούς διαγωνισµούς (δηµοπρασίες), είτε προς 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ είτε προς ∆ΙΑΛΥΣΗ, είτε αποκλειστικά προς ανακύκλωση (Οχήµατα 

τέλους κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ) ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκονται κατά τις 

εκτιµήσεις της Υπηρεσίας Εµπειρογνωµόνων του Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε. και σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις του ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε. 

∆ηµοπρασίες οχηµάτων πλειοδοτικές µπορεί να γίνονται και µέσω διαδικτύου 
(ηλεκτρονικές δηµοπρασίες) µε απόφαση του ∆.Σ του Ο∆∆Υ Α.Ε. 
   Χωρίς δηµοπρασία επιτρέπεται η παραχώρηση τροχοφόρων µόνο προς το δηµόσιο, 

τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆, καθώς επίσης και προς ΝΠΙ∆, εφ’ όσον ο κύριος σκοπός τους 

είναι φιλανθρωπικός ή η εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας και µετά από απόφαση των 

Υπουργών Εσωτ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 Ν.251/76. Κανένα απολύτως άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν 

δικαιούται να πάρει τροχοφόρο από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. χωρίς δηµοπρασία. 
     Στις δηµοπρασίες του Ο∆∆Υ Α.Ε. µπορούν να συµµετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως 

(βλέπε σχετ. Άρθρο 4). 

     Το υπόλοιπο 90% της τιµής πλειοδοσίας υποχρεούνται να το καταβάλουν, µετά την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος από το ∆.Σ., είτε σε ΜΕΤΡΗΤΑ, οπότε έχουν 

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%, είτε µε ∆ΟΣΕΙΣ, που ορίζονται για τους εν ενεργεία υπαλλήλους 

του ∆ηµοσίου Τοµέα σε 72 ΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και ΑΤΟΚΕΣ, δια δε τους 

υπόλοιπους αγοραστές σε 24 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ αντίστοιχα, ΙΣΟΠΟΣΕΣ και 

ΑΤΟΚΕΣ. Και στις δύο, εποµένως, περιπτώσεις ο συνολικός χρόνος εξόφλησης είναι 

6 ΧΡΟΝΙΑ. Οι µηνιαίες δόσεις δε µπορεί να είναι κατώτερες των 80 € και οι τριµηνιαίες 

κατώτερες των 240 €.  

 

 Για να έχει ο αγοραστής το δικαίωµα να πληρώσει µε δόσεις, οφείλει, προς εξασφάλιση 

του πιστουµένου τιµήµατος, να προσκοµίσει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κατά το υπόδειγµα που χορηγεί ο Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε. . Αν είναι εν ενεργεία (όχι 

συνταξιούχος) ∆ηµόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, 

γενικότερα, συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων όλων των αναγνωρισµένων στην 

Ελλάδα Τραπεζών, καθώς και των υπαλλήλων των 

∆ΕΚΟ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.2414/1996, µπορεί, αντί 

εγγυητικής επιστολής, να προσκοµίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Υπηρεσίας του µε την οποία η 

Υπηρεσία του να αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί από το µηνιαίο µισθό του 

το ποσό των δόσεων και να το αποδίδει στον Ο∆∆Υ.(υπόδειγµα βεβαίωσης 

επισυνάπτεται του παρόντος, άρθρο 25). 

     Έναντι αυτού του µοναδικού πλεονεκτήµατος, που έχουν οι ανωτέρω υπάλληλοι να 

διακανονίζουν µε δόσεις χωρίς να προσκοµίζουν εγγυητική επιστολή, τους επιβάλλονται 

ορισµένες υποχρεώσεις ως προς το χρόνο µεταβίβασης του αγοραζοµένου τροχοφόρου 

κ.λ.π. (βλέπε άρθρο 37). 
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     Ο αγοραστής, που διακανόνισε µε δόσεις, εφ’ όσον θελήσει εν συνεχεία οποτεδήποτε 

να προπληρώσει τις δόσεις τουλάχιστον ενός έτους, έχει έκπτωση 20% επί του ποσού που 

προεξοφλεί. 

 

     Τα αποτελέσµατα των δηµοπρασιών, µετά την κατακύρωσή τους από το ∆.Σ. του 

Ο∆∆Υ Α.Ε., είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στα Κεντρικά Γραφεία του 

Ο.∆.∆Υ. Α.Ε. ή της Υπηρεσίας, που διενήργησε την δηµοπρασία και στην ηλεκτρονική 

σελίδα: www.oddy.gr.  

   Τα πωλούµενα από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. τροχοφόρα είναι απαλλαγµένα εισαγωγικού 

δασµού, µόνο στην περίπτωση που έχουν προηγουµένως ταξινοµηθεί σε χώρα-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασµούς, οι οποίοι 

καταβάλλονται πριν από την παραλαβή του τροχοφόρου στα κατά τόπους αρµόδια 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Σχετική η υπ’ αριθ. Τ.6188/583/Α0019/25.7.94 εγκύκλιος της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Τελωνείων. 

     Τα εκποιούµενα από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. τροχοφόρα υπόκεινται στον τεχνικό έλεγχο του 

Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών (Κ.Τ.Ε.Ο.). Τυχόν ελλείψεις, που θα 

επισηµανθούν, αποκαθίστανται µε ευθύνη και µε δαπάνες του αγοραστή. Αν βεβαιωθεί 

εγγράφως από τον τεχνικό έλεγχο, ή από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών Επικοινωνιών, ότι οι τυχόν ελλείψεις δεν είναι επισκευάσιµες και ότι το 

τροχοφόρο είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει 

από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. την αναστροφή της αγοραπωλησίας (λεπτοµέρειες στο άρθρο 44). 

     Στη συνέχεια ο αγοραστής υποχρεούται επί των πιστοποιητικών να βεβαιώσει τον 

κυβισµό του οχήµατος από αρµόδιο πτυχιούχο Μηχανολόγο. 

     Πριν την ταξινόµησή τους στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, για την έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει αφού επισκευασθούν (εφ’ οσον τούτο κρινεται 

απαραίτητο) , να καταβάλλουν  αντί εισφοράς, το ειδικό τέλος ταξινόµησης, ΕΠΕΤ, που 

είναι ίσο µε τα "κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας", ενός έτους, στο αρµόδιο 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ. 

 

 Τέλος κατά την ταξινόµησή τους στην ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιβαρύνονται 

µε τα έξοδα χορήγησης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. 

     Τα πωλούµενα φορτηγά τροχοφόρα, που τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής 

χρήσης, επιβαρύνονται µε το 1/3 του πρόσθετου ειδικού τέλους (Ν.1041/80, άρθρο 85). 

     Οι υποψήφιοι αγοραστές, µπορούν πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας να 

επισκέπτονται ελεύθερα τα προς δηµοπράτηση τροχοφόρα και να τα ελέγχουν µόνοι ή µε 

τεχνικό της επιλογής τους. Με τη συµµετοχή τους στη δηµοπρασία αποδέχονται τους 

παρακάτω όρους χωρίς καµία επιφύλαξη. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’    
                   ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

                    ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

                                              Άρθρο 1                 

              ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

   Η υπηρεσία ηλεκτρονικών δηµοπρασιών του Ο∆∆Υ (Ο∆∆Υ-ΝΕΤ) παρέχει τη 

δυνατότητα για αγορές µέσω του διαδικτύου στον οποιονδήποτε έχει το δικαίωµα να 

λαµβάνει µέρος στις αντίστοιχες δηµόσιες, προφορικές πλειοδοτικές δηµοπρασίες του 

Ο∆∆Υ. 

 

Α. Αρχική Εγγραφή – Πιστοποίηση Στοιχείων & Έγκριση  Πρόσβασης Πελατών.                            

   Ο χρήστης αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του µέσω ηλεκτρονικών φορµών, υποβάλλει 

αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, η οποία παραµένει σε αναµονή έγκρισης στο σύστηµα 

του Ο∆∆Υ Net.  Κατά την εγγραφή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την 

πιστωτική κάρτα που θέλει να χρησιµοποιεί για τις ηλεκτρονικές δοσοληψίες (εφ’ όσον 

επιθυµεί να χρησιµοποιήσει αυτό τον εναλλακτικό τρόπο πληρωµής). Σηµειώνεται ότι 

ακόµη κι αν δεν επιλέξει σε αυτή τη χρονική στιγµή να δηλώσει την πιστωτική του 

κάρτα, έχει τη δυνατότητα να το κάνει στην συνέχεια από τη διαχείριση του προφίλ του 

(αφού εξουσιοδοτηθεί µε πρόσβαση στο σύστηµα). 

   Η υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή  γίνεται το αργότερο δύο ηµέρες 

νωρίτερα  από το κλείσιµο της δηµοπρασίας. Π.χ.  Για δηµοπρασία που λήγει στις 28 

ενός µηνός, τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν έως και τις 26 του ίδιου µήνα. Αυτό 

γίνεται για να υπάρχει χρόνος για την ενηµέρωση  του  ηλεκτρονικού συστήµατος.  

   Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης εγγραφής και προκειµένου να εγκριθεί η 

πρόσβαση στο σύστηµα, ο χρήστης/πελάτης καλείται να καταθέσει έγγραφα 

πιστοποίησης µε έναν από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Φυσική παρουσία στον Ο∆∆Υ ΑΕ 

• Αποστολή µέσω ΕΛΤΑ / Courrier 

• Αποστολή FAX 

   Ο υπεύθυνος διαχείρισης αιτήσεων εγγραφής του Ο∆∆Υ ελέγχει τα έγγραφα και αφού 

πιστοποιήσει το χρήστη καθώς και την αυθεντικότητα των εγγράφων εξουσιοδοτεί την 

ενεργοποίηση του χρήστη. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής χρηστών του Ο∆∆Υ net 

ενεργοποιεί το λογαριασµό του χρήστη στην εφαρµογή Ο∆∆Υ net. Ο χρήστης έχει 

δικαίωµα πλέον να συµµετέχει σε δηµοπρασίες. 
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  Ανάµεσα στα έγγραφα πιστοποίησης που καταθέτει ο χρήστης για τις ανάγκες του 

Ο∆∆Υ net χρειάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

• Φωτοτυπία Ταυτότητας (δύο όψεων) 

• Φωτοτυπία Καταστατικού (για τα νοµικά πρόσωπα) και σχετικών  τροποιήσεων. 

• Φωτοτυπία Φορολογικής Ενηµερότητας. Ο έλεγχος θα γίνεται µέσω του web 

based εργαλείου που διατίθεται από το TAXIS NET για την πιστοποίηση ΑΦΜ & 

Φορολογικής Ενηµερότητας (στην περίπτωση που κρίνεται  απαραίτητο). 

• Υπογεγραµµένη  Αίτηση Εισαγωγής/Μεταβολής τραπεζικού λογαριασµού.  Η 

αίτηση αυτή θα είναι διαθέσιµη στο σύστηµα σε µορφή αρχείου. Ο  χρήστης θα 

µπορεί να την τυπώσει και να δηλώσει τον αριθµό IBAN Τραπεζικού 

Λογαριασµού, ο οποίος θα χρησιµοποιείται για την επιστροφή του διαθέσιµου 

υπολοίπου.  

• Φωτοτυπία Πιστωτικής Κάρτας (µπροστινή όψη µόνο). Τονίζεται εδώ ότι για 

λόγους ασφαλείας, αξιοπιστίας των συναλλαγών και νοµιµότητας, η πιστωτική 

κάρτα (µία ή περισσότερες) που χρησιµοποιεί/δηλώνει ο χρήστης θα πρέπει 

υποχρεωτικά να του ανήκει, δηλαδή να έχει εκδοθεί στο δικό του όνοµα (φυσικό 

ή νοµικό  πρόσωπο). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  Ν.1599/86, στην οποία θα  υπάρχει έντυπο  κείµενο, που θα 

δηλώνει ότι: 

α) H πιστωτική κάρτα ανήκει στο ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), στο  οποίο 

θα  τιµολογηθεί  το αγαθό που  δηµοπρατείται. 

β) Τα  στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το φορολογικό παραστατικό είναι τα εξής :     

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ή   ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (πλήρης ) : 

Α Φ Μ   &  ∆ Ο Υ  έδρας  : 

γ) ∆έχοµαι  να  επιβαρυνθώ  µε  το  ποσόν της  προκαταβολής  (10% ή 20% ), το  οποίο  

θα  εκπέσει  οριστικά  υπέρ του « Ο∆∆Υ ΑΕ» , σε  περίπτωση που έχω  δηλώσει ένα  ή  

περισσότερα ψευδή στοιχεία. Ειδικά στην  περίπτωση που  η πιστωτική κάρτα δεν πληροί 

το στοιχείο (α) της  παρούσης,   υποχρεούµαι να καταβάλλω το ποσόν της  

προκαταβολής εντός  15 ( δέκα πέντε) εργάσιµων ηµερών, διαφορετικά να εισπραχθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά  διατάξεις «περί είσπραξης  ∆ηµοσίων εσόδων». 

   Όλα  τα  ανωτέρω  αιτηθέντα, θα  προσκοµισθούν  πρωτότυπα  ή  επικυρωµένα 

νοµίµως, έως  την ηµεροµηνία  διακανονισµού. 



Ο.∆.∆.Υ.  Α.Ε 

6  

 

B.  Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Ο∆∆Υ net  (« Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι ») 

   Το «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» βρίσκεται στο σύστηµα του Ο∆∆Υ Net και είναι 

απροσπέλαστο σε οποιονδήποτε, πλην του χρήστη που ανήκει. Ο εκάστοτε χρήστης  

µπορεί να µεταφέρει χρήµατα στο «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» και να τα χρησιµοποιεί για 

να µπορεί να συµµετέχει στις δηµοπρασίες του Ο∆∆Υ Net. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να τροφοδοτήσει µε χρήµατα όποτε θέλει το λογαριασµό αυτό µε έναν από 

τους παρακάτω τρόπους: 

 

1. µέσω χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας (και πίστωσης του ηλεκτρονικού 

λογαριασµού του Ο∆∆Υ Net)  

2. µέσω χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού (και πίστωσης του ηλεκτρονικού 

λογαριασµού του Ο∆∆Υ Net)  

3. µέσω καταβολής µετρητών µε φυσική παρουσία στον Ο∆∆Υ ΑΕ (και 

πίστωσης του ηλεκτρονικού λογαριασµού του Ο∆∆Υ Net).   

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί και συνδυασµό των παραπάνω 

εναλλακτικών τρόπων για την τροφοδοσία του λογαριασµού του.  

Ο χρήστης µπορεί να επιστρέφει όποτε εκείνος κρίνει απαραίτητο, µερικό ή όλο το 

υπόλοιπο του Ο∆∆Υ net λογαριασµού σε τραπεζικό του λογαριασµό. Για τις ανάγκες 

επιστροφής (και µόνο) των χρηµάτων ο χρήστης πρέπει κατά την εγγραφή του να 

υποβάλλει τον αριθµό (ΙΒΑΝ) ενός τραπεζικού λογαριασµού που διαθέτει σε 

οποιαδήποτε τράπεζα. 

 

Γ.  Τροφοδοσία   « Ηλεκτρονικού  Πορτοφολιού » Ο∆∆Υ net   

Ακολουθεί ανάλυση των εναλλακτικών τρόπων τροφοδοσίας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

τις τράπεζας: 

 

1. Μεταφορά Χρηµάτων στο «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» του Ο∆∆Υ net µέσω 
Πιστωτικής Κάρτας (Σύστηµα Ο∆∆Υ Net) 
Ο χρήστης αφού κάνει είσοδο στο σύστηµα Ο∆∆Υ net (εισάγοντας όνοµα χρήστη και 

µοναδικό κωδικό), µπορεί να τροφοδοτήσει το λογαριασµό του µέσω της πιστωτικής του 

κάρτας. Το όριο των χρηµάτων που µπορεί να τροφοδοτήσει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι  

του Ο∆∆Υ net εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από το όριο της πιστωτικής του κάρτας.  

 

Η επιστροφή των χρηµάτων στη πιστωτική κάρτα λαµβάνει χώρα ηλεκτρονικά και το 

υπόλοιπο της κάρτας ενηµερώνεται την επόµενη ηµέρα µετά την εκκαθάριση των 

συναλλαγών. 

 

2. Μεταφορά Χρηµάτων στο «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» Λογαριασµό του Ο∆∆Υ net 
µέσω Τραπεζικών Λογαριασµών  
(Φυσική Παρουσία στην Τράπεζα,  ή µέσω  e-banking, ή  µέσω  τραπεζικού 
εµβάσµατος) 
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Ο χρήστης επισκέπτεται ένα Τραπεζικό κατάστηµά και υποβάλει έµβασµα στο τραπεζικό 

λογαριασµό του Ο∆∆Υ µε το ποσό που επιθυµεί. Είναι πολύ σηµαντικό ο πελάτης να 

αναγράφει στην αιτιολογία µεταφοράς χρηµάτων τον αριθµό ΑΦΜ του, έτσι ώστε να 

αναγνωρισθεί στη συνέχεια από το σύστηµα αυτόµατα. (Στην περίπτωση αυτή και 

σύµφωνα µε το υπάρχον τραπεζικό καθεστώς, ο χρήστης επωµίζεται το κόστος του 

εµβάσµατος.)  

Η επιστροφή των χρηµάτων γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος 

(ηλεκτρονικά) δηλώνοντας τον τραπεζικό λογαριασµό που θα κατατεθούν. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό παραµένει κατατεθειµένο στο λογαριασµό του 

Ο∆∆Υ δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να συµµετάσχει σε επόµενη 

δηµοπρασία του Ο∆∆Υ. 

3. Μεταφορά Χρηµάτων στο «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» του Ο∆∆Υ µέσω κατάθεσης 
µετρητών (Φυσική Παρουσία στον Ο∆∆Υ ΑΕ) 
Η καταβολή των χρηµάτων γίνεται µε φυσική παρουσία στο ταµείο «Ο∆∆Υ ΑΕ».  

Η επιστροφή των χρηµάτων γίνεται από την εποµένη της δηµοπρασίας, µε την 

προσκόµιση του παραστατικού κατάθεσης στα ταµεία του Ο∆∆Υ. 

   Μετά την έγκριση συµµετοχής ο χρήστης-πελάτης πλέον µπορεί να συµµετάσχει στην 

ηλεκτρονική δηµοπρασία. 

   Όταν την προκαθορισµένη ώρα ξεκινήσει η ηλεκτρονική δηµοπρασία ο χρήστης 

παρακολουθεί στο τερµατικό του την πορεία της ή µε φυσική παρουσία στην αίθουσα 

δηµοπρασιών του Ο∆∆Υ.Το σύστηµα του παρέχει το δικαίωµα είτε να υποβάλλει την 

προσφορά του, µε την αµέσως µεγαλύτερη τιµή, αυτόµατα χωρίς να γράψει το ποσό είτε 

να εισάγει µόνος του χειροκίνητα το ποσό που θέλει να προσφέρει. 

   Το σύστηµα παρακολουθεί την πορεία της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας ελέγχοντας και 

καταγράφοντας τις προσφορές. Κατά την υποβολή κάθε προσφοράς θα ελέγχεται αν το 

υπόλοιπο στο λογαριασµό του χρήστη-πελάτη καλύπτει το 10% του ύψους της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν το καλύπτει, η προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Σε 

αντίθετη περίπτωση το ποσό αυτό θα δεσµεύεται από τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του 

χρήστη-πελάτη. 

   Η δηµοπράτηση κάθε είδους ολοκληρώνεται δεκαπέντε δευτερόλεπτα (15’’) από τη 

τελευταία προσφορά και αυτοµάτως το είδος κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη. 

   Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές µε την ίδια τιµή υποβληθούν 

σχεδόν ταυτόχρονα, το σύστηµα θα δεχθεί ως πλειοδοτούσα την πρώτη σε χρονική σειρά. 

Οι υπόλοιπες προσφορές, ως ισόποσες, θα πρέπει να υποβληθούν ξανά βελτιωµένες, εάν 

οι συµµετέχοντες επιθυµούν να πλειοδοτήσουν. 

   Μετά το πέρας της δηµοπρασίας το σύστηµα αυτοµάτως δεσµεύει από το λογαριασµό 

του πλειοδότη το αναλογούν ποσό του 10% της αξίας του πωληθέντος οχήµατος. 

Το σύστηµα εκτελεί την πράξη και του αποστέλει µέσω e-mail την απόδειξη της πράξης 

που είναι και η απόδειξη της επιτυχούς κατάληξης της δηµοπρασίας. 
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   Ειδικότερα κάθε φορά που ο χρήστης-πελάτης υποβάλει µια προσφορά θα 

εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα αλλά και οι άλλοι συµµετέχοντες βλέπουν πότε υπέβαλε 

την προσφορά του.Η προσφορά του χρήστη-πελάτη θα επιβεβαιώνεται από το σύστηµα 

µε την αναγραφή της, µαζί µε το όνοµα χρήστη (ή προαιρετικά το ονοµατεπώνυµο / 

επωνυµία) του πελάτη-χρήστη και την ώρα υποβολής της στην ιστοσελίδα. 

               
Ά ρ θ ρ ο 2 

    Η ηµεροµηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δηµοπρασιών γνωστοποιούνται διά του 

Τύπου και µέσω διαδικτύου (www.oddy.gr), τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την 

δηµοπρασία, ενώ οι καταστάσεις των εκάστοτε δηµοπρατουµένων οχηµάτων, µε τις τιµές 

εκκίνησης για κάθε όχηµα χωριστά, διατίθενται τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την 

ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, από τις κατά τόπους υπηρεσίες που διενεργούν τις 

δηµοπρασίες, από το διαδίκτυο και από τα κεντρικά γραφεία του Ο∆∆Υ Α.Ε.στην Αθήνα 

- Σταδίου 60, έναντι συµβολικού τιµήµατος, καθώς επίσης και µέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που αναφέραµε πιό πάνω. 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 

   Πέντε πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής των δηµοπρασιών και από 

8:30 πρωινής ώρας µέχρι 13:30 µεσηµβρινής επιτρέπεται η ελεύθερη επίσκεψη και 

εξέταση των δηµοπρατουµένων οχηµάτων από τους ενδιαφεροµένους. 

     Η τελευταία ηµέρα επίσκεψης είναι η προηγούµενη της δηµοπρασίας. Ειδικά στις 

επαρχιακές πόλεις, που δεν λειτουργούν υπηρεσίες του Ο∆∆Υ Α.Ε., οι ώρες επίσκεψης 

καθορίζονται από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών που κάνουν τις δηµοπρασίες. 

     Ειδικότερα για τα τροχοφόρα: 
   Η εξέταση µπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόµενο µε την βοήθεια και τεχνικού 

συµβούλου της επιλογής του και περιλαµβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο χωρίς την χρήση 
εργαλείων ή άλλων µηχανικών µέσων και χωρίς να θέσει σε κίνηση το αυτοκίνητο. Το 

τελευταίο αυτό εµποδίζεται από αντικειµενικούς κυρίως λόγους, (π.χ. κίνδυνος 

πρόκλησης πυρκαϊάς, ορισµένα δεν διαθέτουν 

διακόπτη, µπαταρία, καύσιµα κ.λ.π.). 

     Απαγορεύεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

     Επιτρέπεται και για 30 λεπτά η επίσκεψη εν συνόλω των πλειοδοτών στο χώρο των 

δηµοπρατηθέντων οχηµάτων µετά το πέρας της δηµοπρασίας, µε µέριµνα του 

προσωπικού της αποθήκης. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 

(Ισχύει στις περιπτώσεις συµµετοχής στη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και 

δια φυσικής παρουσίας µε την προυπόθεση ότι έχουν ήδη πιστοποιηθεί). 

     ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία (εξαιρούνται 

ανήλικοι και τελούντες υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη). 

     Τα φυσικά πρόσωπα συµµετέχουν στις δηµοπρασίες πώλησης οχηµάτων προς 

κυκλοφορία µόνο αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν και µε 

πληρεξούσιο, εφόσον ο πληρεξούσιος είναι σύζυγος ή συγγενής τους εξ αίµατος µέχρι 

και του δεύτερου βαθµού {γονείς, παιδιά (Α), παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, αδέλφια 

(Β)}. 
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     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ο∆∆Υ Α.Ε., και µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις µπορουν να επιτρέψουν τη συµµετοχή δια πληρεξουσίου σε 

άτοµα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, εφόσον τους 

ζητηθεί τούτο εγγράφως, τουλάχιστον µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας 

και για σοβαρό λόγο. 

     Τα νοµικά πρόσωπα (εταιρείες, συνεταιρισµοί, κ.λ.π.) συµµετέχουν στις δηµοπρασίες 

δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα διορισµένο πληρεξούσιο της ελευθέρας 

επιλογής τους, οφείλουν όµως να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο της συστατικής 

τους πράξης (καταστατικό) µε το αντίστοιχο ΦΕΚ δηµοσίευσης και µε βεβαίωση του 

Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει µεταβολή. 

 

Ά ρ θ ρ ο 5 

(Ισχύει στις περιπτώσεις συµµετοχής στη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και 

δια φυσικής παρουσίας µε την προυπόθεση ότι έχουν ήδη πιστοποιηθεί). 

     Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η συµµετοχή στις δηµοπρασίες µε πληρεξούσιο, 

πρέπει ο ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει δήλωση του Ν.1599/1986, µε θεωρηµένο το 

γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνοµική ή άλλη ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή. 

     Κατά τον διακανονισµό όµως, του τιµήµατος και υπογραφή του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, το πληρεξούσιο πρέπει απαραίτητα να είναι συµβολαιογραφικό και ο 

παρέχων την πληρεξουσιότητα δεν δεσµεύεται από τους περιορισµούς της συγγένειας 

του άρθρου 4, αλλά µπορεί να ορίσει άτοµο της ελεύθερης επιλογής του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  6 

   Απαγορεύεται η από κοινού πλειοδοσία και αγορά κατά συγκυριότητα οχηµάτων προς 

κυκλοφορία από περισσότερα του ενός πρόσωπα. Επιτρέπεται µόνον κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήµατος και µετά από την έγκριση του ∆.Σ. του Ο∆∆Υ, αφού πληρούν την 

προυπόθεση της συγγένειας µέχρι β’ βαθµού ή είναι σύζυγοι µεταξύ τους. 

 

Ά ρ θ ρ ο 7 

   Οι δηµοπρασίες του Ο∆∆Υ Α.Ε. διεξάγονται από νόµιµα διορισµένες Επιτροπές στον 

τόπο, την ηµέρα και ώρα που ορίζονται στην διακήρυξη. Την οριζόµενη στη διακήρυξη 

ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κηρύσσει την έναρξη της δηµοπρασίας. 

Μπορεί, όµως, και να καθυστερήσει την έναρξη, αν συντρέχουν, κατά την κρίση του, 

σπουδαίοι προς τούτο λόγοι. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δηµοπρασία µαταιωθεί ή εξαιρεθεί η δηµοπράτηση οχήµατος 

που περιλαµβάνεται στη διακήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι πλειοδότες δεν έχουν ούτε 

διατηρούν κανένα δικαίωµα ή αξίωση αποζηµίωσης για τους πιο πάνω λόγους κατά του 

Ο∆∆Υ Α.Ε. 
(Τα παρακάτω σχύουν στις περιπτώσεις συµµετοχής στη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και 

δια φυσικής παρουσίας µε την προυπόθεση ότι έχουν ήδη πιστοποιηθεί). 
   Ο κήρυκας εκφωνεί αργά και καθαρά και µε τη σειρά που εµφανίζεται στην οθόνη το 

κάθε δηµοπρατούµενο είδος χωριστά και την τιµή εκκίνησης. 

   Οι ενδιαφερόµενοι, , υποβάλλουν τις προσφορές τους, επιδεικνύοντας τον προσωπικό 

αριθµό (καρτελάκι) που παρέλαβαν από την επιτροπή, σύµφωνα µε την πιστοποίηση 

τους, πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας, οι οποίες επαναλαµβάνονται από τον 

κήρυκα. Το ελάχιστο «βήµα» (κτύπηµα) των προσφορών προκαθορίζεται από την 

εκάστοτε διακήρυξη. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β’ 

               ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ά ρ θ ρ ο 8 

     Μετά το τέλος του προκαθορισµένου χρόνου αναµονής από τη τελευταία προσφορά, 

το σύστηµα αυτοµάτως αναδεικνύει τον τελευταίο πλειοδότη. 

   Η πλειοδοσία δεν επαναλαµβάνεται για είδη, που κατά την δηµοπράτηση τους στην 

κανονική σειρά αναγραφής τους στην κατάσταση, δεν εκδηλώθηκε αγοραστικό 

ενδιαφέρον. 

   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές µετά το πέρας της δηµοπρασίας κάθε είδους. 

 

Ά ρ θ ρ ο 9 

   Ενστάσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας συγκεκριµένου οχήµατος έχουν το 

δικαίωµα να υποβάλουν µόνο όσοι συµµετείχαν µε προσφορές κατά τη δηµοπράτηση του 

συγκεκριµένου είδους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Ο∆∆Υ, από την 

εποµένη ηµέρα της δηµοπρασίας και εξετάζονται από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε.. 

 

Ά ρ θ ρ ο 10 

   Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας γίνεται από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ 

Α.Ε., το οποίο µπορεί να µην κατακυρώσει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας ως  ασύµφορο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

   Στις περιπτώσεις αυτές, οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωµα 

προς αποζηµίωση, τους επιστρέφεται όµως το ποσό της προκαταβολής που κατέβαλαν. 

 

 

Άρθρο 11 

Ειδικότερα για τα οχήµατα προς κυκλοφορία: 

 

   Τις δύο επόµενες εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία τηςδηµοπρασίας και εντός του 

ωραρίου  

εργασίας της αποθήκης, οι ανακηρυχθέντεςπλειοδότες µπορούν να επισκεφθούν και να 

εξετάσουν  

τα αυτοκίνητα που αγόρασαν, προσκοµίζοντας αποδεικτικό πλειοδοσίας του οχήµατος. 
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                                                    Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’ 

          ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Ά ρ θ ρ ο 1 2 
    Ο διακανονισµός του τιµήµατος των δηµοπρατηθέντων οχηµάτων, πουαποµένει µετά 

την πληρωµή της προκαταβολής του 10%, δηλ. ο διακανονισµόςτου υπολοίπου 90% της 

τιµής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά µέσα σε 30συνεχείς ηµέρες από την εποµένη 

ηµέρα της κατακύρωσης των αποτελεσµάτωντης δηµοπρασίας από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ 

Α.Ε. µετρητοίς ή µε διακανονισµό, κατά την ελεύθερη επιλογή του πλειοδότη. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 1 3 

   Αν ο πλειοδότης διακανονίσει µε µετρητά, εξοφλήσει δηλ. ολόκληρο τοτίµηµα, 

δικαιούται έκπτωσης 30% επί του ποσού που διακανονίζει, επί του 100% δηλαδή της 

τιµής πλειοδοσίας. 

Αντί µετρητών, ο πλειοδότης µπορεί να εξοφλήσει το τίµηµα µε τραπεζική επιταγή. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 1 4 

   Ο πλειοδότης, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να διακανονίσει το υπόλοιπο 90% της τιµής 

πλειοδο-σίας µε δόσεις, που ορίζονται για µεν τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους 

και τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα γενικότερα, σε 72 µηνιαίες ισόποσες και 

άτοκες, για δε τους υπόλοιπους αγοραστές σε 24 τριµηνιαίες ισόποσες και άτοκες, 

εφόσον προσκοµίσουν Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας, ουδέποτε όµως οι µηνιαίες δόσεις 

µπορούν να είναι κατώτερες των 60 € και οι  τριµηνιαίες κατώτερες των 240 €. Αν το 

πηλίκο της διαίρεσης του 90% της τιµής πλειοδοσίας µε τον αριθµό των 

δικαιουµένωνδόσεων είναι κάτω των 60 € για τις µηνιαίες δόσεις ή  των 240 € για τις 

τριµηνιαίες δόσεις, µειούται ανάλογα ο αριθµός των δόσεων. 

   Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διακανονισµού µε δόσεις, η καταβολήτων δόσεων 

αρχίζει  έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία κατακύρωσης τουαποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας από το  ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε.. 

 

Ά ρ θ ρ ο 1 5 
   Για να µπορεί ο πλειοδότης να διακανονίσει µε δόσεις, υποχρεούται να προσκοµίσει 

στον Ο∆.∆.Υ. Α.Ε., αν µεν είναι εν ενεργεία δηµόσιος κ.λ.π. υπάλληλος, Βεβαίωση της 

Υπηρεσίας του κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στο άρθρο 25, αν δε, δεν είναι δηµόσιος 

κ.λ.π. υπάλληλος, εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης τράπεζας ή του Τ.Π. & ∆. ή 

άλλου ΝΠ∆∆ ή και ΝΠΙ∆, που έχει δικαίωµα από το νόµο να εκδίδει εγγυητικές 

επιστολές κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στο άρθρο 16. 
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Ά ρ θ ρ ο 1 6 
   Η εγγυητική επιστολή για να γίνει δεκτή πρέπει να έχει περιεχόµενοσύµφωνο µε το 

υπόδειγµα που χορηγεί ο Ο∆∆Υ Α.Ε. και να εξασφαλίζει την εµπρόθεσµη πληρωµή των 

δόσεων, αλλά και όλων των παρεποµένων και συναφών αξιώσεων του Ο∆∆Υ Α.Ε, που 

ανακύπτουν σε περίπτωσηεκπρόθεσµης πληρωµής των δόσεων ή άλλης αντισυµβατικής 

συµπεριφοράς του πλειοδότη. 

   ∆ιευκρινίζεται ότι αν το αυτό πρόσωπο αγοράσει περισσότερα από ένα οχήµατα στην 

ίδια δηµοπρασία, έχει το δικαίωµα, εφόσον τα διακανονίζει µε εγγυητική επιστολή, να 

ζητήσει την ενοποίηση των τιµηµάτων αυτών για να πετύχει εξόφληση σε περισσότερα 

τρίµηνα (και πάντως όχι πέραν των 24 τριµήνων), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

θα κάνει διακανονισµό για τοσύνολο της αγοράς του. 

   Σε περίπτωση µερικού διακανονισµού, οι δόσεις θα υπολογίζονταιανάλογα µε το ύψος 

του ποσού που διακανονίζεται κάθε φορά. 

(Ακολουθεί Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής) 

 

 

                                                      Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 

                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
                                                                                       Αθήνα ...........................200 

                                                       Π Ρ Ο Σ 

                    Τον Οργανισµό ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού 

                                                 (Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε.) 
     ∆ια της παρούσης εγγυητικής επιστολής εγγυόµεθα ανεπιφυλάκτως και 

απροφασίστως, παραιτούµενοι των ευεργετηµάτων της διζήσεως και διαιρέσεως έναντι 

του Οργανισµού σας και υπέρ του ................................................………... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

..…………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

και µέχρι του ποσού των EURO.........................................................................…. 

…………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................ 

.δια την υπό τούτου γενοµένη αγορά παρά του Ο∆∆Υ Α.Ε 

................................................................................................................................ 

............................................. 

Το ποσόν τούτο θέτοµεν εις την διάθεσιν σας και θέλοµεν καταβάλει σε σας τούτο µε 

αίτησή σας και εις ...................................................................…….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

τριµηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας τη 

..................................................... 

................................................................................................................................ 

.εκτός της τελευταίας η οποία θα είναι 

EURO.................................................................…………………………………. 
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     Η παρούσα εγγύησίς µας ισχύει µέχρι πλήρους εξοφλήσεως της οφειλής και 

επεκτείνεται πέραν και πλέον του ανωτέρω εγγυηµένου ποσού επί των τόκων, 

περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, επί του χαρτοσήµου και επί των οιωνδήποτε 

ποινικών ρητρών. 

     Μεθ’ εκάστην καταβολή δόσεως, η παρούσα εγγύησίς µας ισχύει διά τις υπόλοιπες 

µόνο δόσεις. 

     Επίσης δηλούµεν ότι το ποσόν των προς το ∆ηµόσιον παρασχεθεισών εγγυητικών 

επιστολών, περιλαµβανοµένων και του ποσού της παρούσης, δεν υπερβαίνει το διά την 

Τράπεζά µας καθορισθέν όριο εγγυήσεως. 

 

Ά ρ θ ρ ο 1 7 

   Αν ο αγοραστής κατά το διακανονισµό πληρώσει εν µέρει µε µετρητά και ενµέρει µε 

δόσεις, δικαιούται έκπτωσης 20% επί του ποσού των µετρητών που καταβάλει 

τουλάχιστον ενός έτους. 

Ά ρ θ ρ ο 1 8 

   Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιµήµατος µέσα στην 

ανωτέρω προθεσµία των 30 συνεχών ηµερών, τότε εκπίπτει µε απόφαση του ∆ιευθυντή ή 

του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενήργησε τη δηµοπρασία από τα 

αγοραστικά του δικαιώµατα και η προκαταβολή του 10% της τιµής πλειοδοσίας, που 

κατέβαλε κατά τη δηµοπρασία,  καταπίπτει σε όφελος του Ο∆∆Υ Α.Ε. ως ποινική ρήτρα 

και αποζηµίωση, το δε όχηµα διατίθεται  εν συνεχεία κατά τους ορισµούς του νόµου από 

τον Ο∆∆Υ Α.Ε.. 

Ά ρ θ ρ ο 1 9 
   Η ανωτέρω προθεσµία των 30 συνεχών ηµερών, µπορεί να παραταθεί επί 30 ακόµη 

συνεχείς ηµέρες, µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ο∆∆Υ, εφόσον το 

ζητήσει µε έγγραφη εµπρόθεσµη αίτησή του ο ενδιαφερόµενος.  

     Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει µετρητοίς προς τον Ο∆∆Υ 

Α.Ε. κατά τον διακανονισµό τις προσαυξήσεις, οι οποίεςπροβλέπονται από τον ΚΕ∆Ε για 

τα χρέη προς το δηµόσιο, σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τους, υπολογιζόµενες 

επί του διακανονιζόµενου ποσού.  

     Επίσης, σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει ακόµη να πληρώσει και τις ανάλογες 

επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε µέρα καθυστέρησης παραλαβής του 

αυτοκινήτου λόγω  της παράτασης του διακανονισµού, τις οποίεςπροβλέπει το άρθρο 39 

των όρων. 

     Οι επιβαρύνσεις αυτές για κάθε µέρα καθυστέρησης παραλαβής, λόγωπαράτασης του 

διακανονισµού, αρχίζουν να προσµετρώνται 60 συνεχείς ηµέρες από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας κατακύρωσης από το ∆.Σ. Του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, στην 

οποία πουλήθηκε το όχηµα και µέχρι την παραλαβή του από τον αγοραστή. 

     Οι επιβαρύνσεις αυτές καταβάλλονται κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. 

     Οποιαδήποτε άλλη παράταση προθεσµίας διακανονισµού, πέραν των ανωτέρω 30 

ηµερών, θα δίδεται από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ. 

     Καµία αίτηση για παράταση προθεσµίας διακανονισµού δεν θα εξετάζεται από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ∆.Σ., εάν προηγουµένως ο αγοραστής δεν καταβάλλει τις 

τυχόν επιβαρύνσεις εκπροθέσµου παραλαβής που έχουν προκύψει µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης. 



Ο.∆.∆.Υ.  Α.Ε 

14  

     Στην περίπτωση που δεν γίνει διακανονισµός, το κατατεθέν ποσό καταπίπτει υπέρ 

Ο∆∆Υ Α.Ε.. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 0 
   Η πρώτη δόση των αγοραστών µε εγγυητική επιστολή είναι πληρωτέαστα γραφεία του 

Ο∆∆Υ Α.Ε. Αθηνών, Θεσ/νίκης, Πάτρας και Λάρισας, έξι (6) µήνες µετά την 

ηµεροµηνία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ 

Α.Ε., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίηση του οφειλέτη. 

     Και οι δηµόσιοι κ.λπ. υπάλληλοι έχουν την ίδια ακριβώς υποχρέωση,εφόσον η 

Υπηρεσία τους για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να παρακρατήσει από τον µισθό τους 

εντός της ανωτέρω προθεσµίας τη µηνιαία δόση τους. 

     Και οι επόµενες δόσεις είναι πληρωτέες κατά τον ίδιο, ως άνω τρόπο, στις 

ηµεροµηνίες που καθορίστηκαν στο συµφωνητικό αγοραπωλησίας του αυτοκινήτου. 

Ά ρ θ ρ ο 2 1 
   Η πληρωµή των δόσεων γίνεται µε µετρητά ή µε επιταγή, ακόµη και µε ταχυδροµική 

επιταγή. Απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση για την πληρωµή των δόσεων, είναι να γνωρίζει 

ο οφειλέτης τον κωδικό αριθµό του. 

     Αν η πληρωµή γίνεται µε ταχυδροµική επιταγή, ο κωδικός αριθµός πελάτη πρέπει 

απαραίτητα να γράφεται στην επιταγή, από την οποία επίσης πρέπει να προκύπτει το 

ακριβές όνοµα, επώνυµο και  πατρώνυµο του οφειλέτη. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 2 

   Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής δόσης, ο αγοραστής επιβαρύνεται µε όλες τις 

προβλεπόµενες από τον ΚΕ∆Ε για οφειλές προς το ∆ηµόσιο, προσαυξήσεις (1,% για 

κάθε µήνα καθυστέρησης πλέον 3,6% χαρτόσηµο επ΄ αυτού και για την περίοδο 

σύνταξης του παρόντος). 

     Σ.Σ. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία διακανονισµού ή πληρωµής δόσης λήγει σε 

αργία, αυτοµάτως µεταφέρεται  την εποµένη εργάσιµη. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 3 
   Αν ο αγοραστής, που διακανόνισε µε δόσεις, θελήσει εν συνεχεία οποτεδήποτε να 

προεξοφλήσει τις δόσεις τουλάχιστον ενός έτους, έχει έκπτωση 20% επί του ποσού που 

προεξοφλεί. ∆ιευκρινίζεται ότι η προεξόφληση θα συµπεριλαµβάνει και την τρέχουσα 

δόση – τριµηνιαία ή µηνιαία, αναλόγως του τρόπου διακανονισµού. Σαν τρέχουσα δόση 

νοείται η δόση που ήδη έχει σχηµατισθεί η απαίτηση της κατά την ηµέρα πληρωµής. 

Ειδικά στην περίπτωση προεξόφλησης τελευταίων οφειλοµένων δόσεων (οριστικής 

αποπληρωµής) ο αγοραστής τυγχάνει της ανωτέρω έκπτωσης του 20% µόνον όταν το 

οφειλόµενο ποσό αφορά χρονικό διάστηµα εννέα µηνών και άνω. 

     Οι δηµόσιοι κ.λπ. υπάλληλοι, για να ασκήσουν το δικαίωµά τους αυτό,υποχρεούνται 

να προσκοµίσουν βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ο µήνας, 

µέχρι τον οποίο  έχουν παρακρατηθεί οι δόσεις από την Υπηρεσία τους. Αν το 
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αυτοκίνητο έχει αγορασθεί από περισσότερους κατά συγκυριότητα, οι προεξοφλούµενες 

δόσεις του ενός έτους πρέπει να αφορούν τη συνολική αξία του αυτοκινήτου. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 4 

   Ειδικά οι εν ενεργεία τακτικοί, µόνιµοι ή δόκιµοι ή µε σύµβαση αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, αλλά και οι υπάλληλοι ΝΠΙ∆, που 

έχουν προνόµιο από παραχώρηση ή σύµβαση µετά του δηµοσίου, καθώς επίσης και οι 

υπάλληλοι των υπηρεσιών, που  

κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 περιλαµβάνονται στον δηµόσιο τοµέα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων όλων των αναγνωρισµένων στην Ελλάδα 

Τραπεζών, καθώς και των υπαλλήλων των ∆ΕΚΟ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

παρ. 1 και 2 του Ν.2414/96, εφόσον επιθυµούν να διακανονίσουν µε δόσεις, µπορούν 

αντί  εγγυητικής επιστολής, να προσκοµίσουν στον Οργανισµό πρόσφατη βεβαίωση της 

υπηρεσίας τους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 126613/3876/30.8.76 εγκύκλιο του 

ΥπουργείουΟικονοµικών  (Γ.Λ.Κράτους). 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 25 
    Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει η ιδιότητα του υπαλλήλου και η 

σχέση, µε την οποία υπηρετεί, καθώς και το ποσόν των καθαρών µηνιαίων αποδοχών του 

και των κρατήσεων. 

     Στην ίδια βεβαίωση η υπηρεσία του πρέπει να δηλώνει: 

     α. Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί εκ των µηνιαίων αποδοχών του 

υπαλλήλου και να αποδίδει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. το ανάλογο ποσό των δόσεων προς 

εξόφληση του αγορασθέντος αυτοκινήτου και 

     β. Ότι θα ενηµερώνει τον Ο∆∆Υ Α.Ε. για τυχόν µετάθεση του υπαλλήλου (νέα θέση) 

ή τυχόν συνταξιοδότησή του, µόνιµη διεύθυνση και αρµοδία ∆.Ο.Υ. 

(σχετικό υπόδειγµα βεβαίωσης επισυνάπτεται). 
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
(Άρθρο 25 των Όρων Πώλησης) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Βεβαιώνεται ότι ο/η...................................................................... είναι Γ* του Γ** 

και το ύψος των µηνιαίων αποδοχών τ...... είναι οι πιο κάτω: 

                                            Σύνολο µικτών EURO............................................. 

                                            Μείον κρατήσεις ...........................................…. 

                                            Καθαρό πληρωτέο ...........................................…. 

Η υπηρεσία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί εκ των µηνιαίων 

αποδοχών τ....... υπαλλήλου και να αποδίδει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. το ανάλογο ποσό 

των δόσεων προς εξόφλησιν του αγορασθέντος αυτοκινήτου, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. 126613/3376/30.3.76 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους).Γ*** 

Επίσης ότι θα ενηµερώνει τον Ο∆∆Υ Α.Ε. για τυχόν µετάθεση τ....... υπαλλήλου 

(νέα θέση) ή τυχόν συνταξιοδότησή του, µόνιµη διεύθυνση και αρµοδία ∆ΟΥ. 

                                                                              ........................................... 200 

                                                                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

      Γ* Αναφέρεται η σχέση, µε την οποία υπηρετεί ο/η υπάλληλος (µόνιµος, 

τακτικός µε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου κ.λπ.). 

      Γ** Αναγράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας. Αν πρόκειται περί ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ν’ 

αναγραφεί αυτό σε παρένθεση, προκειµένου δε περί ΝΠΙ∆ ή Υπηρεσιών, 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι έχουν προνόµιο από παραχώρηση ή 

σύµβαση µε το ∆ηµόσιο ή ότι υπάγονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 

του Ν.1256/82. 

      Γ*** Επισηµαίνεται ακόµη ότι σε περίπτωση που το ποσό της δόσης υπερβαίνει 

το ½ των καθαρών αποδοχών του υπαλλήλου, απαραίτητα θα πρέπει από 

την υπηρεσία του να αναφέρεται στη βεβαίωση το ακριβές ποσό της 

δόσεως που θα παρακρατείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 6 
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     Στην περίπτωση που οι µηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου είναι µικρότερες από το 

ποσό των οφειλοµένων µηνιαίων δόσεων ή που η Υπηρεσία του υπαλλήλου αναλαµβάνει 

την υποχρέωση µε την ανωτέρω βεβαίωση να παρακρατεί µόνο µέρος της οφειλοµένης 

µηνιαίας δόσης, υποχρεούται ο υπάλληλος να καλύψει τη συνολική διαφορά των δόσεων 

εφάπαξ µε µετρητά, επί των οποίων έχει έκπτωση 20%. Αν επιθυµεί δόσεις και για το 

ποσό, που δεν καλύπτει η βεβαίωση της Υπηρεσίας του, οφείλει να προσκοµίσει για το 

ποσό αυτό εγγυητική επιστολή κατά τα ανωτέρω οριζόµενα (άρθρο 16 του παρόντος). 

     Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στον Οργανισµό κατά τονδιακανονισµό του 

τιµήµατος. 

     Επισηµαίνεται ακόµη ότι σε περίπτωση που το ποσό της δόσης υπερβαίνει το ½ των 

καθαρών αποδοχών του υπαλλήλου, απαραίτητα θα πρέπει από την υπηρεσία του να 

αναφέρεται στη βεβαίωση το ακριβές ποσό της δόσεως που θα παρακρατείται. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 7 

     Ο υπάλληλος που διακανόνισε µε βεβαίωση είναι προσωπικά υπεύθυνος για την 

εµπρόθεσµη πληρωµή των δόσεων και δεν µπορεί να επικαλεσθεί άγνοια στην 

περίπτωση καθυστερηµένης ή ελλειπούς κ.λπ. καταβολής των δόσεων απότην Υπηρεσία 

του για να απαλλαγεί των προσαυξήσεων που επιβάλλονται, κατά τ’ ανωτέρω, σε 

περίπτωση καθυστερηµένης καταβολής. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 8 

Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι, το 

ποσό των µηνιαίων δόσεων στα Γραφεία του Ο∆∆Υ Α.Ε. Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Πάτρας και Λάρισας, εφόσον βέβαια ο συνταξιοδοτικός τους φορέας δεν αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να παρακρατεί και να καταβάλλει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. τις οφειλόµενες 

δόσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής πάνω από δύο δόσεις, καθίστανται 

ληξιπρόθεσµες και απαιτητές όλες οι οφειλόµενες δόσεις και βεβαιώνονται µαζί µε τις 

νόµιµες προσαυξήσεις στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 9 

Με την ανωτέρω διευκόλυνση της προσκόµισης βεβαίωσης αντί εγγυητικής 

επιστολής δεν µπορούν να διακανονίσουν οι υπάλληλοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νόµιµα απαλλαγεί απ’ αυτές, καθώς επίσης 

και οι µετακλητοί. 

     Οι υπηρετούντες µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, καθώς και οι επί θητεία υπάλληλοι 

µπορούν να διακανονίσουν µε δόσεις χωρίς να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή, αλλά 

µόνο βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 90% του 

τιµήµατος θα εξοφληθεί µε ισόποσες µηνιαίες δόσεις µέχρι τη λήξη της σύµβασής τους ή 

της θητείας τους. Αν επιθυµούν τις προβλεπόµενες για τους υπαλλήλους δόσεις (72 

µηνιαίες), οφείλουν να καλύψουν το ποσό των δόσεων, που αποµένει, µετά την 

αποχώρηση από την Υπηρεσία τους, µε εγγυητική επιστολή. 

     Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στον Οργανισµό κατά τον διακανονισµό. 
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Ά ρ θ ρ ο 3 0 

     Με την ανωτέρω διευκόλυνση (δηλαδή της προσκόµισης βεβαίωσης) οι υπάλληλοι 

δεν µπορούν να διακανονίσουν λεωφορεία ή φορτηγά αυτοκίνητα. Επίσης δεν µπορούν 

να διακανονίσουν δεύτερο όχηµα πριν εξοφλήσουν το πρώτο. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 1 
     Οι υπάλληλοι κατά τον διακανονισµό πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

Ν.1599/86, ότι δεν οφείλουν στον Ο∆∆Υ Α.Ε. από την αγορά άλλου οχήµατος, ότι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί απ’ αυτές και 

ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους ή αποχώρησής τους για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

από την Υπηρεσία τους, θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή να 

καταβάλουν οι ίδιοι το ποσό της µηνιαίας δόσης στα Κεντρικά Γραφεία του Ο.∆.∆.Υ. 

Α.Ε. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 2 
     Οι υπάλληλοι που διακανόνισαν µε δόσεις, χωρίς να προσκοµίσουν εγγυητική 

επιστολή δεν µπορούν να µεταβιβάσουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή το όχηµα που 

αγόρασαν από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. επί τρία (3) συνολικά έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής 

του µεταβιβαστικού της κυριότητας πιστοποιητικού, εκτός αν εξοφλήσουν γρηγορότερα 

ολόκληρο το τίµηµα. Η δέσµευση αυτή θα αναγράφεται υποχρεωτικά και στο 

πιστοποιητικό κυριότητας και στο συµφωνητικό αγοραπωλησίας του αυτοκινήτου. 
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                                                    Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆’ 

              ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Ά ρ θ ρ ο 3 3 
    Τα οχήµατα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%, που συµπεριλαµβάνεται στη τιµή 

πώλησης. 

   Ακόµη τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. 

τα ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ επιβαρύνονται εκτός των ανωτέρω και µε δασµούς, οι οποίοι 

καταβάλλονται στα κατά τόπους αρµόδια Τελωνεία µετά τον διακανονισµό του 

οχήµατος. 

   Ειδικότερα, οι πλειοδότες αγοραστές των µη κοινοτικών οχηµάτων, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. Τ.6188/583/A00019/25.7.94 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων, 

είναι υποχρεωµένοι µετά το διακανονισµό και πριν την παραλαβή του οχήµατος, να 

διεκπεραιώσουν στο αρµόδιο τελωνείο τις διατυπώσεις που απαιτούνται για να λάβουν 

αυτά τελωνειακό προορισµό και να καταβάλλουν συνεπεία τούτου µε την υποβολή 

διασάφησης, το ποσό των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προσκοµίζοντας στον Ο∆∆Υ Α.Ε. αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής δασµών. 

Το ύψος του ποσού για κάθε αυτοκίνητο καθορίζεται από το αρµόδιο τελωνείο. Για τα 

αυτοκίνητα του Ο∆∆Υ Α.Ε. Αθηνών, αρµόδιο τελωνείο για την καταβολή δασµών έχει 

οριστεί το Τελωνείο Αθηνών, 12ο χλµ εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας (Γέφυρα 

Λυµάτων) τηλ: 2102889700 – ΦΑΧ: 2102829890. Μετά τον, κατά τ’ ανωτέρω, 

διακανονισµό του τιµήµατος, εκδίδεται από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. ή τους εκπροσώπους του 

στις επαρχίες, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ της κυριότητας για τα προς 

κυκλοφορία οχήµατα.  

   Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν τον αγοραστή. Μετά την βεβαίωση αυτή 

υπογράφεται µεταξύ Ο∆∆Υ Α.Ε. ή των εκπροσώπων του στις επαρχίες και του 

αγοραστή, το ιδιωτικό συµφωνητικό αγοράς του αυτοκινήτου σε τρία αντίτυπα. 

   Το παραπάνω ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ πριν κατατεθεί στις αρµόδιες 

υπηρεσίες Τελωνείων και Συγκοινωνιών πρέπει να συµπληρωθεί και να βεβαιωθεί από 

ιδιώτη πτυχιούχο Μηχανολόγο Ε.Μ.Π., ως προς τον κυβισµό και την φορολογική ισχύ 

του οχήµατος µε έξοδα του αγοραστή. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 4 

     Αν πρόκειται περί φορτηγών αυτοκινήτων ή λεωφορείων, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό 

κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συµβολαίου από συµβολαιογράφο, 

υποδεικνυόµενο από τον οικείο Συµβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού 

βιβλιαρίου κατοχής και κυριότητας. 

     Για τα αυτοκίνητα αυτά, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκοµίσει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. 

ή τους εκπροσώπους του στις Επαρχίες εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από 

τους όρους πώλησης, δύο επικυρωµένα αντίγραφα του Συµβολαίου, χωρίς χαρτόσηµο 

προς χρήση του ∆ηµοσίου και αντίγραφα του φύλλου βιβλιαρίου, όπου επικυρώνεται η 

µεταβίβαση κ.λπ. Όλα τα έξοδα (συµβολαιογραφικά, τέλη µεταβίβασης και έξοδα 

παραστάσεως δικηγόρου, όπου απαιτείται κ.λπ.) βαρύνουν τον αγοραστή. 
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                                               Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε’ 

                         ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Ά ρ θ ρ ο 3 5 

     Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διακανονισµού του τιµήµατος και 

µεταβίβασης της κυριότητας, παραδίδεται στον αγοραστή το αυτοκίνητο, µε βάση την 

εντολή παράδοσης (∆ιατακτική), που εκδίδει ο Ο∆∆Υ Α.Ε. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 6 

  Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου από τις αποθήκες του Ο∆∆Υ Α.Ε., εκδίδεται 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, που υπογράφεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους του  

Ο∆∆Υ Α.Ε. και τον αγοραστή. 

     Ο αγοραστής πριν την υπογραφή του εν λόγω παραστατικού, έχει το δικαίωµα να 

ελέγξει το αυτοκίνητο που αγόρασε και να το αντιπαραβάλει µε το πρωτόκολλο 

παράδοσής του στον Ο∆∆Υ Α.Ε. και στην περίπτωση, που εκ της αντιπαραβολής 

διαπιστωθούν ελλείψεις οργάνων ή εξαρτηµάτων, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τον ∆ιαχειριστή, έναν εµπειρογνώµονα και τον αγοραστή, ο οποίος έχει 

στη συνέχεια το δικαίωµα να ζητήσει από το ∆.Σ. του Οργανισµού την αξία των οργάνων 

ή εξαρτηµάτων, που τυχόν έχουν απολεσθεί, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την 

ηµεροµηνία παραλαβής. Ο Ο∆∆Υ Α.Ε. υποχρεούται να αποζηµιώσει τον αγοραστή, µόνο 

εφόσον οι απώλειες δεν είχαν διαπιστωθεί µε δηµόσιο έγγραφο πριν την έκθεση του 

αυτοκινήτου στην δηµοπρασία. 

     Το ύψος της αποζηµίωσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε την αξία των ανταλλακτικών ή 

εξαρτηµάτων ως µεταχειρισµένων, σε συνδυασµό µε την αξία και την παλαιότητα του 

αυτοκινήτου. 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 7 

     Ειδικά στις Επαρχίες, όπου δεν λειτουργούν Υπηρεσίες του Ο∆∆Υ Α.Ε, η παράδοση 

του αυτοκινήτου γίνεται µόνο µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, χωρίς να 

εκδίδεται προηγουµένως ∆ιατακτική ή Τιµολόγιο πώλησης. 

     Στις περιπτώσεις αυτές, η ∆ιατακτική ή το Τιµολόγιο πώλησης εκδίδονται εκ των 

υστέρων µετά την αποστολή στον Ο∆∆Υ Α.Ε. των σχετικών δικαιολογητικών και τον 

έλεγχο αυτών. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 8 

     Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το αυτοκίνητο εντός προθεσµίας 30 συνεχών  

ηµερών από της εποµένης ηµέρας του διακανονισµού. 

     Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχει και ο αγοραστής που έχει πάρει παράταση 

διακανονισµού, οφείλει όµως να πληρώσει κατά την παραλαβή τις επιβαρύνσεις 

εκπροθέσµου παραλαβής του άρθρου 39 των όρων (ήτοι 10 € ηµερησίως για κάθε 

αυτοκίνητο), οι οποίες στην προκείµενη περίπτωση αρχίζουν να προσµετρώνται από την 

60ή ηµέρα από της εποµένης της κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από 

το ∆.Σ., στην οποία δηµοπρατήθηκε το αυτοκίνητο και µέχρι την παραλαβή του. 
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     Αν οι προθεσµίες αυτές περάσουν άπρακτες, ο αγοραστής καθίσταται υπερήµερος και 

τον βαρύνουν όλοι οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης του οχήµατος 

και ο Οργανισµός δικαιούται οποτεδήποτε και µετά από έγγραφη ενηµέρωση στον 

υπερήµερου αγοραστή να εκποιήσει το όχηµα, χωρίς να δεσµεύεται ως προς τις τιµές 

εκκίνησης και κατακύρωσης. Η τιµή εκκίνησης θα καθορίζεται από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ 

Α.Ε. µετά από πρόταση – εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού. 

     Στις δηµοπρασίες αυτές δεν µπορεί να συµµετάσχει ο υπερήµερος αγοραστής, ούτε 

εταιρεία, στην οποία µετέχει αυτός µε οποιαδήποτε ιδιότητα. Τα καταβληθέντα από τον 

υπερήµερο αγοραστή ποσά ή όσα πρόκειται να καταβληθούν, καταπίπτουν υπέρ Ο∆∆Υ 

Α.Ε. και αποτελούν έσοδο. 

     ∆ύναται, πάντως, ο υπερήµερος αγοραστής µετά την λήξη των ανωτέρω προθεσµιών 

παραλαβής µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, να γνωρίσει στο ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε. 

ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατός του επί του αυτοκινήτου και ότι δεν έχει καµία αξίωση 

κατά του Οργανισµού. 

 

Ά ρ θ ρ ο 3 9 
     Ο υπερήµερος αγοραστής µπορεί να παραλάβει το αυτοκίνητο και µετά τη λήξη της 

ανωτέρω προθεσµίας παραλαβής, εφόσον δεν έχει ακόµη τυπωθεί η διακήρυξη της νέας 

δηµοπρασίας του αυτοκινήτου σε βάρος του και εφόσον πληρώσει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. 10 € 

για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παραλαβής του αυτοκινήτου. 

 

                                                Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Σ Τ 

 ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ) ΚΑΙ 

ΟΤΚΖ(Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής). 
                                              

Ά ρ θ ρ ο 4 0 

     Και για τα προς διάλυση & ΟΤΚΖ δηµοπρατούµενα αυτοκίνητα KOINOTIKA KAI 

MH KOINOTIKA, ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

   α) Τα προς διάλυση αυτοκίνητα & ΟΤΚΖ δηµοπρατούνται, είτε χωριστά το καθένα, 

είτε περισσότερα µαζί (οµαδικά) µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού. 

   β) Στις δηµοπρασίες αυτοκινήτων προς διάλυση & ΟΤΚΖ µπορούν όλοι να 

συµµετάσχουν, είτε προσωπικά είτε µε πληρεξούσιο της ελεύθερης επιλογής τους. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ στις δηµοπρασίες των Ο.Τ.Κ.Ζ. συµµετέχουν µόνον αδειοδοτηµένοι 

από τον Ε∆ΟΕ φορείς. 

   γ) Η εγγύηση συµµετοχής είναι 100 €, ανεξάρτητα αν τα προς διάλυση & ΟΤΚΖ 

αυτοκίνητα δηµοπρατούνται µεµονωµένα ή οµαδικά. 

   δ) Επιτρέπεται η από κοινού πλειοδοσία και αγορά αυτοκινήτων προς διάλυση από 

περισσότερα του ενός πρόσωπα. 

   ε) Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές στις δηµοπρασίες, των προς διάλυση 

αυτοκινήτων, πρέπει να διαφέρουν η µία από την άλλη κατά 10 € τουλάχιστον. 

   στ) Οι δηµόσιοι κ.λπ. υπάλληλοι συµµετέχουν στις δηµοπρασίες και αγοράζουν 

αυτοκίνητα προς διάλυση & ΟΤΚΖ από τον Ο∆∆Υ Α.Ε., όπως και οι υπόλοιποι 

αγοραστές, χωρίς καµία απολύτως ειδική ρύθµιση. 

   ζ) Οι δόσεις των δι’ εγγυητικής επιστολής διακανονιζοµένων αυτοκινήτων προς 

διάλυση & ΟΤΚΖ, ορίζονται σε 24 τριµηνιαίες ισόποσες και άτοκες, δεν µπορούν όµως 

να είναι κατώτερες των 60 €. 



Ο.∆.∆.Υ.  Α.Ε 

22  

Αν το πηλίκο της διαίρεσης του 90% της τιµής πλειοδοσίας µε τον αριθµό των 24 

τριµηνιαίων δόσεων είναι κάτω των 60 €, µειούται αναλόγως ο αριθµός των δόσεων. 

   η) Κατά τον διακανονισµό, ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

του Ν.1599/86 ότι τα αγοραζόµενα αυτοκίνητα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε 

κυκλοφορία. 

   θ) Για τα προς διάλυση αυτοκίνητα & ΟΤΚΖ δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, 

αλλά απλό τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής πωλήσεως, όπου καταχωρούνται τα 

αγοραζόµενα αυτοκίνητα, η αξία τους και αναγράφεται ρητά ότι τα πωλούµενα 

αυτοκίνητα είναι ΠΡΟΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ. 

   ι) Κατά τον διακανονισµό και πριν από την έκδοση – υπογραφή του τιµολογίου ή 

αποδείξεως λιανικής πωλήσεως, πρέπει ο αγοραστής να καταβάλλει τον ΦΠΑ19% επί 

της τιµής πώλησης εφάπαξ µετρητοίς. 

   ια) Καµία παράταση προθεσµίας διακανονισµού πέραν της κανονικής προθεσµίας των 

30 ηµερών του άρθρου 17 των όρων δεν χορηγείται για τα προς διάλυση αυτοκίνητα, 

παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και έως 15 ηµέρες από τον ∆/ντα Σύµβουλο. 

   ιβ) Εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόµενη από το άρθρο 38 των όρων προθεσµίας (30) 

ηµερών παραλαβής του προς διάλυση & ΟΤΚΖ αυτοκινήτου και εφόσον το ύψος των 

επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης παραλαβής φθάσει στο ύψος της αξίας του πωληθέντος 

αυτοκινήτου και δεν παραληφθεί από τον αγοραστή, τότε τούτο περιέρχεται αυτοδίκαια 

στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και επαναδηµοπρατείται υπέρ αυτού, αποξενουµένου του 

αγοραστή παντός δικαιώµατος. Η τιµή 

επαναδηµοπράτησης θα ορίζεται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ο.∆.∆.Υ.. 

   Ακόµη, τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. 

τα ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ προς διάλυση επιβαρύνονται εκτός των ανωτέρω και µε δασµούς, 

οι οποίοι καταβάλλονται στα κατά τόπους αρµόδια Τελωνεία µετά τον διακανονισµό του 

οχήµατος. 

Ειδικότερα, οι πλειοδότες (αγοραστές) των µη κοινοτικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. Τ.6188/583/Α00019/25.7.94 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων, 

είναι υποχρεωµένοι µετά το διακανονισµό και πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου, να 

διεκπεραιώσουν στο αρµόδιο τελωνείο τις διατυπώσεις που απαιτούνται για να λάβουν 

αυτά τελωνειακό προορισµό και να καταβάλλουν συνεπεία τούτου µε την υποβολή 

διασάφησης, το ποσό των 

αναλογούντων εισαγωγικών δασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκοµίζοντας στον 

Ο∆∆Υ Α.Ε. αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής δασµών. 

Το ύψος του ποσού για κάθε αυτοκίνητο καθορίζεται από το αρµόδιο τελωνείο. Για τα 

αυτοκίνητα του Ο∆∆Υ Α.Ε. Αθηνών, αρµόδιο τελωνείο για την καταβολή δασµών έχει 

οριστεί το τελωνείο Αθηνών. 
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                                                       Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ’ 

                 ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ 

                                          ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗ 
 

Ά ρ θ ρ ο 4 1 

   Για τα δηµοπρατούµενα µοτοποδήλατα – µοτοσικλέτες προς κυκλοφορία και προς 

διάλυση, ισχύουν οι πιο πάνω διατάξεις, που αφορούν τα οχήµατα µε τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις – διευκρινίσεις: 

Α. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ – ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ  ΠΡΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

   α. Η εγγύηση συµµετοχής είναι 100 € για τις µοτοσικλέτες και τα µοτοποδήλατα προς 

κυκλοφορία. 

   β. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές στις δηµοπρασίες πρέπει να διαφέρουν η µία από 

την άλλη τουλάχιστον κατά 10 €.  

   γ. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που προβλέπονται από το άρθρο 24 των όρων, µπορούν να 

συµµετέχουν στις δηµοπρασίες για να αγοράσουν µόνο µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες 

για κυκλοφορία και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (για δόσεις), όπως και στα 

αυτοκίνητα (εάν έχουν αγοράσει αυτοκίνητο µε δόσεις δεν µπορούν να αγοράσουν 

µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα µε δηµοσιοϋπαλληλικούς όρους ή και αντιστρόφως, πριν 

το εξοφλήσουν). 

Στην περίπτωση αυτή, όπως και στα προς κυκλοφορία αυτοκίνητα, η απαγόρευση 

µεταβίβασης κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή ισχύει για 3 χρόνια, εκτός και αν η διάρκεια 

των δόσεων είναι µικρότερη των τριών χρόνων, οπότε η απαγόρευση ισχύει µέχρι την 

εξόφληση των δόσεων. 

   δ. Για τις µοτοσικλέτες και τα µοτοποδήλατα άνω των 50 c.c. προς κυκλοφορία, 

εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ και Ιδιωτικό Συµφωνητικό, όπως και στα 

προς κυκλοφορία αυτοκίνητα. 

Για τα µοτοποδήλατα προς κυκλοφορία µέχρι των 50 c.c. δεν εκδίδεται πιστοποιητικό 

µεταβιβαστικό κυριότητας, αλλά εκδίδεται τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης κατά 

περίπτωση, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία του πωληθέντος µοτοποδηλάτου 

και η αξία του και τα στοιχεία του αγοραστή. 

   ε. Για τα µοτοποδήλατα µέχρι και 50 c.c. προς κυκλοφορία, δεν εκδίδεται άδεια 

κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αλλά Α∆ΕΙΑ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ. 

   στ. Τα µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτεςάνω των 50 c.c. προς κυκλοφορία, 

επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19% ο οποίος ενσωµατώνεται στη τιµή του δικύκλου. 

   ζ. Οι επιβαρύνσεις εκπροθέσµου παραλαβής του άρθρου 39 των όρων πώλησης 

προσδιορίζονται στα 3 € την ηµέρα για κάθε µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα προς 

κυκλοφορία. 

   η. Οι αγοραστές µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών άνω των 50 c.c. για να βγάλουν 

άδεια κυκλοφορίας υποχρεούνται να καταβάλουν στο αρµόδιο Τελωνείο το ειδικό τέλος 

ΕΠΕΤ, όπως οι αγοραστές των προς κυκλοφορία αυτοκινήτων. 

   θ. Τα εκποιούµενα από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες για 

κυκλοφορία, διέπονται ως προς την ταξινόµησή τους, τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), το 

είδος καυσίµου, καθώς και τόπο ταξινόµησής τους από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών. 

   ι. Οι δόσεις µε εγγυητική επιστολή ορίζονται σε 24 τριµηνιαίες, ισόποσες και άτοκες, 

δεν µπορούν όµως να είναι κατώτερες των 240 €. Αν το πηλίκο της διαίρεσης του 90% 
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της τιµής πλειοδοσίας µε τον αριθµό των 24 τριµηνιαίων δόσεων είναι κάτω των 240 €, 

µειούται ανάλογα ο αριθµός των δόσεων. 

Β. ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ 

   α. Επιτρέπεται η από κοινού πλειοδοσία και αγορά µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 

προς διάλυση από περισσότερα του ενός πρόσωπα. 

   β. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές στις δηµοπρασίες πρέπει να διαφέρουν η µία από 

την άλλη κατά 10 €. 

   γ. Οι δηµόσιοι και λοιποί υπάλληλοι συµµετέχουν στις δηµοπρασίες και αγοράζουν 

µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες προς διάλυση από τον Ο∆∆Υ Α.Ε., όπως και οι 

υπόλοιποι αγοραστές, χωρίς καµία απολύτως ρύθµιση. 

   δ. Τα προς διάλυση µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες δηµοπρατούνται το καθένα 

χωριστά ή και οµαδικά µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού. 

   ε. Οι αγοραστές των προς διάλυση µοτοποδηλάτων – µοτοσικλετών κατά τον 

διακανονισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα 

αγοραζόµενα δίκυκλα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία. 

   στ. Για τα προς διάλυση µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό 

κυριότητος, αλλά απλό τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης κατά περίπτωση, όπου 

καταχωρούνται τα αγοραζόµενα δίκυκλα, η αξία τους, όλα τα στοιχεία τους και 

αναγράφεται ρητά ότι τα πωλούµενα δίκυκλα είναι προς διάλυση. 

   ζ. Οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσµου παραλαβής του άρθρου 39 των όρων πώλησης για τις 

µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα προς διάλυση, ορίζονται στα 3 € ανά τεµάχιο την ηµέρα. 

   η. Καµία παράταση προθεσµίας διακανονισµού πέραν της κανονικής προθεσµίας των 

30 ηµερών του άρθρου 12 των όρων, δεν χορηγείται για τα προς διάλυση µοτοποδήλατα 

και µοτοσικλέτες. 

   θ. Οι δόσεις µε εγγυητική επιστολή ορίζονται σε 24 τριµηνιαίες, ισόποσες και άτοκες, 

δεν µπορούν όµως να είναι κατώτερες των 60 €. Αν το πηλίκο της διαίρεσης του 90% της 

τιµής πλειοδοσίας µε τον αριθµό των 24 τριµηνιαίων δόσεων είναι κάτω των 60 €, 

µειούται αναλόγως ο αριθµός των δόσεων. 

   ι. Εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόµενη από το άρθρο 38 των όρων προθεσµία (30 

ηµερών) παραλαβής του προς διάλυση µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας και εφόσον το 

ύψος των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης παραλαβής φθάσει στο ύψος της αξίας του 

πωληθέντος µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας και δεν παραληφθεί από τον αγοραστή, τότε 

περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και επαναδηµοπρατείται υπέρ 

αυτού, αποξενουµένου του αγοραστή παντός δικαιώµατος. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ά ρ θ ρ ο 42 

   Τα τροχοφόρα οχήµατα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ηµέρα 

της δηµοπρασίας και ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή 

κεκρυµένα ελαττώµατα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα 

δηµοπρατούµενα οχήµατα πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας µόνος ή µε µηχανικό της 

επιλογής του. 

   Ακόµη, ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δεν υπόσχεται ρητά καµία ιδιότητα, ούτε την ύπαρξη στην αγορά 

ανταλλακτικών, που τυχόν απαιτούνται για την επισκευή των πωληθέντων τροχοφόρων 

οχηµάτων. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 3 

    Οι τυχόν επισκευές που απαιτούνται για να κυκλοφορήσει το τροχοφόρο όχηµα, 

γίνονται από τον αγοραστή και ο Ο∆∆Υ Α.Ε. καµία απολύτως ευθύνη δεν φέρει για το 

ύψος της απαιτούµενης δαπάνης, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον αγοραστή. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 4 

    Τα δηµοπρατούµενα από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. τροχοφόρα οχήµατα, πριν κυκλοφορήσουν, 

υπόκεινται στον τεχνικό έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών (ΚΤΕΟ). 

    Τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα επισηµανθούν, αποκαθίστανται µε ευθύνη και µε 

δαπάνες του αγοραστή. Αν όµως από τον τεχνικό έλεγχο ή την αρµοδία διεύθυνση του 

Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών βεβαιωθεί ότι οι τυχόν ελλείψεις και φθορές δεν 

είναι επισκευάσιµες και ότι το τροχοφόρο όχηµα είναι για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλο 

προς κυκλοφορία και εφόσον, βεβαίως, δεν έχουν προκληθεί µε δική του υπαιτιότητα, 

τότε ο αγοραστής δικαιούται να 

ζητήσει από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε. την αναστροφή της αγοραπωλησίας. Ο Ο∆∆Υ Α.Ε. 

διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει τα τροχοφόρα οχήµατα, εφόσον συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι προς τούτο. 

    Σε περίπτωση αναστροφής αγοραπωλησίας, το αυτοκίνητο πρέπει να επιστρέφεται 

στον Ο∆∆Υ Α.Ε. στην κατάσταση που παρελήφθη. Τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα 

διαπιστωθούν, θα κοστολογούνται και η αξία τους θα εκπίπτει από το επιστρεφόµενο 

ποσόν. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 5 

    Τα εκποιούµενα από τον Ο∆∆Υ Α.Ε. επιβατικά Ι.Χ. οχήµατα βενζινοκίνητα, 

πετρελαιοκίνητα, διέπονται ως προς την ταξινόµηση, το είδος του καυσίµου, τον τόπο 

ταξινόµησης, τα όρια εκποµπής καυσαερίων κ.λ.π. από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

των Υπουργείων Μεταφορών – Επικοινωνιών και ΠΕΧΩ∆Ε, για τις οποίες πρέπει να 

ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι πριν 

λάβουν µέρος στις δηµοπρασίες και των οποίων άγνοια δεν µπορούν να επικαλεσθούν 

για όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις. 

    Ειδικότερα για τα επαγγελµατικά οχήµατα (φορτηγά, λεωφορεία κ.λ.π.) οι 

ενδιαφερόµενοι να ενηµερώνονται πρώτα από τις αρµόδιες υπηρεσίες Συγκοινωνιών, 

προκειµένου να προβούν στην αγορά και να τα ταξινοµήσουν για το σκοπό που τα 

προορίζουν. 
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    Τα ίδια ισχύουν και για τα φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης, ολικού µικτού βάρους 

µέχρι και 4.000 χιλιόγραµµων (άρθρο 1 του Ν.1108/80), καθώς επίσης και για 

υγραεριοκίνητα οχήµατα, καθώς και για τα δίκυκλα. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 6 

    Παρατάσεις προθεσµιών διακανονισµού και παραλαβής χωρίς επιβαρύνσεις, δίδονται 

µόνο από το ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε., µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και µόνον, 

εφόσον ο αγοραστής εκωλύθη να διακανονίσει ή να παραλάβει το τροχοφόρο όχηµα 

εµπρόθεσµα από λόγους ανωτέρας βίας ή από λόγους που ήταν αδύνατο να προβλέψει 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της 

δηµοπρασίας. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 7 

     Ο αγοραστής κατά την παραλαβή από τις αποθήκες του Ο∆∆Υ Α.Ε. ή τρίτων, του 

τροχοφόρου οχήµατος που αγόρασε, είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

κάθε φθορά ή ατύχηµα που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό που χρησιµοποιεί. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 8 

    Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν θα προκύψει από την πώληση των 

τροχοφόρων οχηµάτων και το διακανονισµό του τιµήµατος, αποκλειστικά αρµόδια είναι 

τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

    Αν ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωµά του, που προκύπτει από τους 

όρους αυτούς ή την διακήρυξη της δηµοπρασίας ή το ασκήσει καθυστερηµένα, το 

δικαίωµά του δεν χάνεται, δεν επηρεάζεται, δεν αποδυναµώνεται, ούτε θεωρείται ότι 

παραιτείται απ’ αυτό. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4 9 

    Ο πλειοδότης δια µόνης της συµµετοχής του στη δηµοπρασία αποδέχεται τους όρους 

αυτούς ρητά και χωρίς καµία επιφύλαξη. 

    Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχηµάτων υπηρεσιών Ο∆∆Υ ΑΕ επιβαρύνονται και µε 

χρηµατικό ποσό πέντε (5) €, υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο∆∆Υ ΑΕ, το οποίο καταβάλλεται κατά το διακανονισµό του οχήµατος. 

 

Ά ρ θ ρ ο 5 0 

    Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού µπορεί να αποκλεισθούν για χρονικό διάστηµα 

µέχρι ένα έτος όσοι κατά σύστηµα δηµιουργούν προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή των 

δηµοπρασιών ή κατά σύστηµα επιδεικνύουν συµπεριφορά που µειώνει το κύρος και την 

αξιοπιστία του Ο∆∆Υ Α.Ε. και των οργάνων αυτού. 

    Στη συνεδρίαση του ∆.Σ καλείται υποχρεωτικά και ο ενδιαφερόµενος. 

 

Ά ρ θ ρ ο 5 1 

    Στις επαρχίες που το έργο του Ο∆∆Υ Α.Ε. ασκείται από δηµόσιες υπηρεσίες, ήτοι 

Τελωνεία, Υ∆Ε Νοµαρχιών, ∆ΟΥ κατά περίπτωση, όπου ανωτέρω αναφέρεται ο Ο∆∆Υ 

Α.Ε. ή υπηρεσίες του Ο∆∆Υ Α.Ε., νοούνται οι υπηρεσίες των επαρχιών που ενεργούν για 

λογαριασµό του Ο∆∆Υ Α.Ε. 
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                                       ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία των υλικών, τη διαδικασία δηµοπράτησης και 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος ισχύει ότι και στα τροχοφόρα. 

2. Η προκαταβολή – εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται στο 20% της αξίας αγοράς 

του είδους. 

   Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ισχύουν τα παρακάτω για τα υλικά. 

                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: 
ΑΡΘΡΟ 1: Ο διακανονισµός του τιµήµατος των δηµοπρατούµενων υλικών που αποµένει 

µετά την προκαταβολή του 20%, δηλ. ο διακανονισµός του 80% της τιµής κατακύρωσης, 

γίνεται υποχρεωτικά µέσα σε 30 συνεχείς ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

κατακύρωσης του υλικού. 

   Ο διακανονισµός αυτός γίνεται: 

α) Μετρητοίς: Με µετρητά ή τραπεζική ή προσωπική επιταγή (εξόφληση), οπότε ο 

αγοραστής δικαιούται έκπτωσης ανάλογης µε το ποσό που καταβάλει η οποία ανέρχεται: 

Για καταβαλλόµενο ποσό µέχρι 1200 €σε 10% 

Για καταβαλλόµενο ποσό µέχρι 4400 € σε 12% 

Για καταβαλλόµενο ποσό µέχρι 17600 € σε 14% 

Για καταβαλλόµενο ποσό από 17600 € και άνω 16% 

β) Με πίστωση: Με εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε το άρθρο 2 χωρίς έκπτωση σε 

ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις άτοκες, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε την 

παρακάτω κλίµακα: 

Αριθµός τριµηναίων δόσεων 
Για πιστούµενο ποσό µέχρι 1200 €1 ∆όση 

Για πιστούµενο ποσό µέχρι 4400 € 3 ∆όσεις 

Για πιστούµενο ποσό µέχρι 17600 € 5 ∆όσεις 

Για πιστούµενο ποσό από 17600 € και άνω 8 ∆όσεις 

Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί µέσα σε 3 µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας 

κατακύρωσης του υλικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Αν ο οφειλέτης θελήσει να καταβάλει µέρος της αξίας των διακανονιζοµένων 

υλικών σε µετρητά και το υπόλοιπο σε δόσεις, τότε το µεν ποσοστό της έκπτωσης 

καθορίζεται σύµφωνα µε την κλίµακα του άρθρου 1 σε περίπτωση α΄ µόνο επί του ποσού 

των µετρητών που καταβάλλει, ο ∆ε αριθµός των δόσεων της εγγυητικής επιστολής 

υπολογίζεται σύµφωνα µε την κλίµακα (άρθρο 1, περ. β΄) µε το πιστούµενο ποσό. 

 



Ο.∆.∆.Υ.  Α.Ε 

28  

ΑΡΘΡΟ 3: Αν ο οφειλέτης µετά τον διακανονισµό θελήσει να προεξοφλήσει όλες ή 

µέρος των δόσεων που οφείλει, τότε του παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό επί του 

συνολικού ποσού των προεξοφλουµένων δόσεων όπως η κλίµακα του άρθρου 1 

περίπτωση α΄ . 

   Το ποσό της τρέχουσας δόσης δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση του ποσοστού 

έκπτωσης. Σαν τρέχουσα δόση νοείται η δόση που πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του 

τριµήνου µέσα στο οποίο γίνεται η προεξόφληση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Στις περιπτώσεις πληρωµής του τιµήµατος µε δόσεις η εγγυητική επιστολή, 

που καταθέτει ο αγοραστής, πρέπει να έχει περιεχόµενο σύµφωνο µε υπόδειγµα που 

χορηγεί ο Ο∆∆Υ Α.Ε. το οποίο είναι σύµφωνο µε τις υποδείξεις των Τραπεζών και να 

εξασφαλίζει την πληρωµή των δόσεων µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται, αλλά και την 

πληρωµή όλων παρεποµένων και συναφών αξιώσεων του Ο∆∆Υ Α.Ε. που ανακύπτουν 

σε περιπτώσεις καθυστέρησης, παραλαβής, κλπ. αλλιώς η εγγυητική δεν γίνεται δεκτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Κατά τον διακανονισµό του τιµήµατος ανεξάρτητα µε ποιο τρόπο γίνεται 

αυτός (µετρητά ή δόσεις), ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει σε µετρητά και χωρίς 

καµία έκπτωση τον προβλεπόµενο από το Νόµο ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Η δηµοπράτηση κάθε είδους έχει αυτοτέλεια και απαγορεύεται ο 

συνυπολογισµός της αξίας διαφόρων ειδών υλικών για τον καθορισµό των δόσεων ή του 

ποσοστού της έκπτωσης, έστω και αν το ίδιο πρόσωπο πλειοδότησε στην ίδια 

δηµοπρασία για περισσότερους από έναν κωδικό αριθµό υλικών. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 7: Αν ο πλειοδότης δεν παρουσιασθεί µέσα στην ορισµένη προθεσµία για να 
πληρώσει το τίµηµα που αποµένει µετά την καταβολή του 20% της προκαταβολής, δηλ. 

το 80% της τιµής κατακύρωσης µε µετρητά ή µε τραπεζική ή προσωπική επιταγή ή δεν 

προσκοµίσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή ή αν η εγγυητική επιστολή δεν έχει 

περιεχόµενο σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγεί η Υπηρεσία, τότε κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου ∆ιευθυντού του Ο∆∆Υ Α.Ε., λειτουργούντος κατ΄ 

εξουσιοδότηση του ∆/ντος Συµβούλου χωρίς να απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση του 

ενδιαφερόµενου. 

   Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σε όφελος του Ο∆∆Υ Α.Ε. η προκαταβολή του 20% 

του τιµήµατος λόγω ποινής που συνοµολογείται ειδικά και θεωρείται δίκαιη και εύλογη, 

αλλά και λόγω αποζηµίωσης. 

   Στην περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής ή η προκαταβολή καλύπτεται µε εγγυητική 

και δεν έχει αντικατασταθεί αυτή µε µετρητά, ζητείται το ποσό της εγγύησης από τον 

εγγυητή έντοκα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

          ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ: 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Μετά τον κατά τα ανωτέρω διακανονισµό του τιµήµατος εκδίδεται από τον 

Ο∆∆Υ Α.Ε. στον όνοµα του πλειοδότη διατακτική παράδοσης των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Ο αγοραστής οφείλει να παραλάβει τα υλικά µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) 

συνεχών ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατακύρωσης του αποτελέσµατος. 

Η παράδοση γίνεται από εκπροσώπους του Ο∆∆Υ Α.Ε. και της διακατέχουσας 

Υπηρεσίας. Ο πλειοδότης προκειµένου να παραλάβει τα υλικά, οφείλει προ δύο 

τουλάχιστον εργασίµων ηµερών να έλθει σε συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του 

αρµοδίου Τµήµατος του Ο∆∆Υ Α.Ε. για να καθορισθεί ηµέρα και ώρα παραλαβής. 

   Αν ο αγοραστής δεν εµφανισθεί να τα παραλάβει την ορισµένη ηµέρα και ώρα, οφείλει 

να καταβάλει στον Ο∆∆Υ Α.Ε. σαν ποινική ρήτρα και αποζηµίωση 90 €. Η απουσία του 

αγοραστή βεβαιώνεται µε πρακτικό που υπογράφουν οι εκπρόσωποι του Ο∆∆Υ Α.Ε. και 

της διακατέχουσας Υπηρεσίας. 

   Αν τα υλικά βρίσκονται στις αποθήκες του Ο∆∆Υ Α.Ε., η παράδοσή τους γίνεται από 

τον διαχειριστή υλικών ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, ενώ αν τα υλικά βρίσκονται σε 

χώρους της διακατέχουσας Υπηρεσίας και είναι ατοµικώς καθορισµένα και δεν 

απαιτείται ζυγολόγιο, η δε αξία τους δεν υπερβαίνει τα 900 €, η παράδοση µπορεί να 

γίνει, κατά την κρίση του αρµόδιου Προϊσταµένου Παραλαβών του Ο∆∆Υ Α.Ε., µόνο 

από τον εκπρόσωπο της διακατέχουσας Υπηρεσίας, που οφείλει αµέσως να διαβιβάσει το 

σχετικό πρωτόκολλο στον Ο∆∆Υ Α.Ε. ή ο αγοραστής να καταθέσει ∆ήλωση του Ν. 

1599/86 ότι παρέλαβε τα υλικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Αν ο αγοραστής δεν εµφανισθεί να παραλάβει τα υλικά µέσα στην ανωτέρω 
προθεσµία των 60 συνεχών ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατακύρωσης, 

τότε γίνεται υπερήµερος και τον βαρύνουν όλοι οι κίνδυνοι για απώλεια, καταστροφή ή 

χειροτέρευση των πωληθέντων υλικών και ο Οργανισµός δικαιούται οποτεδήποτε και 

χωρίς πρόσκληση του υπερήµερου αγοραστή να εκποιήσει µε δηµοπρασία τα υλικά που 

δεν παρέλαβε, η αξία που έχει καταβάλει καταπίπτει υπέρ του Ο∆∆Υ Α.Ε. και εκδίδεται 

το σχετικό παραστατικό εσόδου. Η τιµή εκκίνησης θα καθορίζεται από τον Αρµόδιο 

∆ιευθυντή σε συνεργασία µε τον ∆/ντα Σύµβουλο. 

Στις δηµοπρασίες αυτές δεν µπορεί να συµµετάσχει ο υπερήµερος αγοραστής ούτε 

Εταιρεία στην οποία µετέχει αυτός µε οποιαδήποτε ιδιότητα. Αν η δηµοπρασία αυτή 

αποβεί άγονος ή ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει την αξία του υλικού, τότε ο 

Ο∆∆Υ Α.Ε. δικαιούται να διαθέσει τα υλικά, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου, κατά τον πλέον επωφελή τρόπο για το ∆ηµόσιο ή και να τα καταστρέψει 

θεωρουµένου ότι ο υπερήµερος αγοραστής συναινεί στις λύσεις αυτές. 

∆ικαιούται πάντως ο αγοραστής µετά την άγονη δηµοπρασία και πριν τα υλικά διατεθούν 

κατά τ΄ ανωτέρω ή καταστραφούν να ζητήσει τη παραλαβή τους, εφόσον προκαταβάλλει 

όλες τις προβλεπόµενες µέχρι την ηµέρα εκείνη επιβαρύνσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 11: Αν ο αγοραστής εµφανισθεί να παραλάβει τα υλικά µετά την πάροδο της 

ανωτέρω προθεσµίας των 60 συνεχών ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

κατακύρωσης και δεν έχει εκδοθεί ακόµη η διακήρυξη δηµοπράτησης των υλικών, τότε 

µπορεί να τα παραλάβει, εφόσον προκαταβάλει στα γραφεία του Ο∆∆Υ Α.Ε. ή στον 

αρµόδιο για την παράδοση υπάλληλο του Ο∆∆Υ Α.Ε., ποινική ρήτρα 0,2% πάνω στη 

τιµή κατακύρωσης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, θεωρουµένης και συνοµολογουµένης 

σαν δίκαιης και εύλογης. 

   Το ποσό της ποινικής αυτής ρήτρας δεν µπορεί να συµψηφισθεί µε τυχόν απαιτήσεις 

του αγοραστή κατά του Ο∆∆Υ Α.Ε., όπως επιστροφές χρηµάτων που τυχόν οφείλονται 

από άλλες ανεκαθάριστες διατακτικές κλπ. 

   Αν ο αγοραστής έχει διακανονίσει τα υλικά µε µετρητά ή επιταγή, τότε 0,2% της 

ποινικής ρήτρας υπολογίζεται όχι στη τιµή κατακύρωσης, αλλά στο ποσό που κατέβαλε 

µετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 

   Μετά την έκδοση της διακήρυξης δηµοπρασίας των υλικών ο υπερήµερος αγοραστής 

δεν δικαιούται να παραλάβει τα υλικά, έστω και αν προκαταβάλει την ανωτέρω ποινική 

ρήτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Αν ο αγοραστής παραλάβει µέρος µόνο των υλικών εµπρόθεσµα, τότε 

έχουν ανάλογη εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις για τα υλικά που δεν παρέλαβε 

εµπρόθεσµα. 

Το 0,2 % όµως της ποινικής ρήτρας υπολογίζεται πάνω στην αξία των υλικών που 

παραλαµβάνει εκπρόθεσµα, µόνο εφόσον τα υλικά αυτά έχουν τιµή µονάδας. 

   Αν τα εν λόγω υλικά δεν έχουν τιµή µονάδας, τότε το 0,2% της ποινικής ρήτρας 

υπολογίζεται πάνω στη τιµή κατακύρωσης, τη συνολική δηλ. αξία όλων των υλικών. Αν 

και τα υλικά αυτά ο αγοραστής δεν τα παραλάβει εφ΄ άπαξ, αλλά τµηµατικά, το 0,2 % 

της ποινικής ρήτρας επί της τιµής κατακύρωσης υπολογίζεται κάθε φορά αφαιρουµένων 

των ηµερών της προηγουµένης µερικής παραλαβής για τις οποίες ήδη κατέβαλε την εν 

λόγω ποινική ρήτρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις της τελευταίας αυτής παραγράφου, 

δικαιούται ο αγοραστής να ζητήσει την ανάλογη µείωση της ποινικής ρήτρας και 

απόκειται στην ελεύθερη κρίση του ∆Σ του Οργανισµού να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την 

αίτησή του ή και να την απορρίψει. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Τα δηµοπρατούµενα υλικά παραδίδονται πάντοτε στον τόπο που βρίσκονται 

χωρίς διαλογή και οι δαπάνες για τη µεταφορά, περισυλλογή, ζύγιση κλπ., βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον αγοραστή. Αν όµως ο Ο∆∆Υ Α.Ε. θελήσει να κάνει 

επαλήθευση της ζύγισης, τότε τον βαρύνει η δαπάνη της νέας ζύγισης (ζυγιστικά), ο δε 

αγοραστής υποχρεούται να διαθέσει το µεταφορικό µέσο στο οποίο είναι φορτωµένα τα 

υλικά που θα ξαναζυγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δηµοπρατεί τα υλικά όπως είναι και βρίσκονται και δεν έχει 

καµµία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη ή οποιονδήποτε άλλον για την ποιότητα, τη 

κατάσταση, για φανερά ή κρυµµένα ελαττώµατα των δηµοπρατούµενων υλικών, ούτε 

υπόσχεται ιδιότητες τούτων. 
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ΑΡΘΡΟ 15: Αν κατά την παράδοση των υλικών διαπιστωθεί, ότι τα υλικά είναι λιγότερα 

απ΄ όσα αναφέρονται στη διακήρυξη της δηµοπρασίας ο πλειοδότης υποχρεούται να τα 

παραλάβει και δεν µπορεί να ζητήσει για το λόγο αυτό αναστροφή της αγοραπωλησίας. 

Μετά την παραλαβή τους µειώνεται ανάλογα το τίµηµα. 

   Αν διαπιστωθεί ότι τα πωληθέντα υλικά είναι περισσότερα απ΄ όσα αναφέρονται στη 

διακήρυξη, ο πλειοδότης υποχρεούται να τα παραλάβει µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών 

από την λήξη της γενικής προθεσµίας παραλαβής των υλικών, εφόσον η επί πλέον αυτή 

ποσότητα δεν υπερβαίνει το 20% της δηµοπρατηθείσης και εφόσον η αξία της δεν 

υπερβαίνει τα 1500 € και αφού προηγουµένως ο πλειοδότης προπληρώσει στα γραφεία ή 

τον παραδότη του Ο∆∆Υ Α.Ε. µε µετρητά ή µε επιταγή το τίµηµα που προσδιορίζεται 

ανάλογα µε την τιµή κατακύρωσης . 

Αν η επί πλέον ποσότητα υπερβαίνει το 20% της δηµοπρατηθείσης ή η αξία της 

υπερβαίνει τα 1500 €, τότε ο αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει την πέραν του 

20% ή των 1500 € ποσότητα, µπορεί όµως να ζητήσει µε αίτησή του την παραλαβή της 

επί πλέον αυτής ποσότητας στη τιµή κατακύρωσης και απόκειται στην ελεύθερη κρίση 

του Προέδρου του ∆Σ του Οργανισµού να δεχθεί ή όχι την αίτησή του αυτή µετά από 

εισήγηση της ∆/νσης Πωλήσεων, καθορίζοντας και ανάλογη προθεσµία παραλαβής τους 

κατά παράταση της γενικής προθεσµίας παραλαβής των υλικών. 

Αν όµως η αξία της επιπλέον ποσότητας δεν υπερβαίνει τις 900 € ο αγοραστής 

υποχρεούται να την παραλάβει ανεξάρτητα από το ποσοστό της επί της δηµοπρατηθείσας 

και πωληθείσας ποσότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Ο αγοραστής πλειοδότης κατά την παραλαβή των υλικών, τόσο από τις 

αποθήκες του Ο∆∆Υ Α.Ε., όσο και από τις αποθήκες τρίτων είναι προσωπικά και 

αποτελεσµατικά υπεύθυνος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού και του 

Ποινικού Κώδικα, για κάθε ατύχηµα του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του 

Ο∆∆Υ Α.Ε. και των τρίτων που θα ασχολείται µε την εργασία της παραλαβής µέχρι να 

τελειώσει και ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δεν έχει καµία ευθύνη και δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση 

οποιασδήποτε φύσης. 

   Το προσωπικό του αγοραστή πρέπει να είναι ασφαλισµένο εναντίον κινδύνων από 

ατυχήµατα µε δαπάνες και µέριµνα αυτού. 

   Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει την από τον ΑΚ και Ν. 551/1911 προβλεπόµενη 

ευθύνη. 

Επίσης ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε κλοπή, βλάβη ή ζηµιά την οποίαν τυχόν θα 

προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις ή τα µηχανήµατα ή τα υλικά 

του Ο∆∆Υ Α.Ε. και τις αποθήκες τρίτων, όσο διαρκούν οι εργασίες της παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Παρατάσεις προθεσµίας διακανονισµού ή παραλαβής υλικών θα 

χορηγούνται σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις και εφόσον οι λόγοι που επικαλείται ο 

αγοραστής στην αίτησή του είναι σοβαροί και δικαιολογούν την χορήγησή τους, 

ουδέποτε δεν µπορούν να υπερβούν τον ένα µήνα, εκτός αν η καθυστέρηση δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή. Οι παρατάσεις αυτές θα χορηγούνται εφόσον οι 

αγοραστές έχουν αντικαταστήσει µέσα στη προθεσµία διακανονισµού των υλικών την 

εγγύηση συµµετοχής τους µε µετρητά και πάντοτε µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις, εκτός αν 

η καθυστέρηση του διακ/σµού ή παραλαβής των υλικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
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του αγοραστή. Οι σχετικές αιτήσεις για να µπορούν να εξεταστούν πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο εντός 15 ηµερών από τη λήξη των προθεσµιών 

διακανονισµού ή παραλαβής κατά περίπτωση. 

   Στις περιπτώσεις παρατάσεων προθεσµίας οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή 

χειροτέρευσης των πωληθέντων πραγµάτων βαρύνουν τον αγοραστή κατά τον χρόνον 

της παράτασης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

                                               ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: 
 

ΑΡΘΡΟ 18: Ο Ο∆∆Υ Α.Ε. για ορισµένες κατηγορίες υλικών µπορεί να διαµορφώνει 

ειδικούς όρους, αλλά αυτό απαραίτητα πρέπει να µνηµονεύεται στη διακήρυξη της 

δηµοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Οι οφειλέτες του Ο∆∆Υ Α.Ε., που δεν πληρώνουν ή καθυστερούν την 

πληρωµή των οφειλών τους, διώκονται όπως οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις «περί εισπράξεων δηµοσίων εσόδων» και η οφειλή τους 

διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ο∆∆Υ Α.Ε. στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο 

για βεβαίωση και είσπραξη. 

   Οι οφειλές προς τον Ο∆∆Υ Α.Ε. , αν δεν καταβάλλονται εµπρόθεσµα, επιβαρύνονται 

όπως και όσο επιβαρύνονται οι εκπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού µπορεί να αποκλεισθούν για 

χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος όσοι κατά σύστηµα δηµιουργούν προβλήµατα στην 

οµαλή διεξαγωγή των δηµοπρασιών ή κατά σύστηµα επιδεικνύουν συµπεριφορά που 

µειώνει το κύρος και την αξιοπιστία του Ο∆∆Υ Α.Ε. και των οργάνων αυτού. Στη 

σχετική συνεδρίαση του ∆.Σ. καλείται υποχρεωτικά ο ενδιαφερόµενος. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Αν ο Ο∆∆Υ Α.Ε. δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωµά του που προκύπτει 

απ΄ αυτούς τους όρους πώλησης ή από τη διακήρυξη της δηµοπρασίας ή το ασκήσει 

καθυστερηµένα, το δικαίωµά του δεν χάνεται ούτε επηρεάζεται ούτε θεωρείται ότι 

παραιτείται απ΄ αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Στις Επαρχίες που το έργο του Ο∆∆Υ Α.Ε. ασκείται από ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες, όπου ανωτέρω αναφέρεται ο Ο∆∆Υ Α.Ε. ή Υπηρεσίες του Ο∆∆Υ Α.Ε., 

νοούνται οι Υπηρεσίες των Επαρχιών που ενεργούν για λογαριασµό του Ο∆∆Υ Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 23: Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την πώληση των 

υλικών, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας. 

  

ΑΡΘΡΟ 24: ΄Ολοι οι πλειοδότες υπερθεµατιστές, στις ∆ηµοπρασίες Υλικών που 

διενεργούν οι Υπηρεσίες του Ο∆∆Υ, επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των 

αγοραζοµένων υλικών και όχι κατά είδος που πωλούνται, για την ενίσχυση του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του Ο∆∆Υ, όπως η κατωτέρω κλίµακα: 

1) Από 1 € έως 30 € ουδεµία επιβάρυνση. 

2) Από 31 € έως 300 € επιβάρυνση 3 €. 

3) Από 301 €. και άνω επιβάρυνση 6 €. 

   Η είσπραξη των πιο πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται κατά το διακανονισµό. 

 

 

 

Τέλος επισηµαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες του Ο∆∆Υ 
είναι δηµόσιες και υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
που προβλέπονται για όλες τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές 
δηµοπρασίες. 

 

 


