
 

 

Διοικητικό Τμήμα Αρ. Προκήρυξης SGR100-20-Β-001 
Αμερικανική Αποστολή Αριθ. Πωλητηρίου Συμβολαίου 

Αθήνα 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2019 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Υποκείμενα στους όρους και τις Διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 
αυτή, τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην 
Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, θα εκποιηθούν σε ανοιχτή 
δημοπρασία που θα γίνει την 7η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 ,  στον 
λόφο Κύριλλο στον Ασπρόπυργο. 
 
Παράρτημα «A»  
- Ελέυθερα Δασμών 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημοπρασία αυτή, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της 
Αμερικανικής Πρεσβείας.  
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ  
 
Α. Επιθεώρηση - Διεύθυνση Αποθήκης και Ώρες Επιθεώρησης  
 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιθεωρούν  τα εκποιούμενα είδη στην παρακάτω 
διεύθυνση :  
Λόφος Κύριλλου, έξοδος 4 της Αττικής οδού - την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και Παρασκευή 6 Δεκεμβριου, από της 11:00  
μέχρι της 15:00 καθώς και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 από 08:00  
μέχρι 09:30 Παρακαλούμε αναφερθείτε στην παραπάνω παράγραφο, 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, η οποία περιέχει πληροφορίες για τη διεύθυνση.  
 
2. Οι πλειοδότες προσκαλούνται και προτρέπονται να επιθεωρήσουν τα 
πωλούμενα είδη πριν κάνουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επιθεωρούν τα πωλούμενα είδη στους χώρους και κατά τις ώρες που 
προσδιορίζονται στην προκήρυξη αυτή. Η παράλειψη επιθεώρησης σε καμμία 
περίπτωση δεν θεωρείται βάση για απαίτηση ή ανάκληση της προσφοράς. 
 
3. Τα είδη πωλούνται “στην κατάσταση που βρίσκονται”. Η Αμερικανική 
Κυβέρνηση δεν παρέχει καμμία εγγύηση ή εξασφάλιση, φανερή ή σιωπηρή, για 
την ποιότητα, είδος, χαρακτήρα, μέγεθος, περιγραφή ή κατάσταση των ειδών ή 
την καταλληλότητα τους για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Η πώληση αυτή δεν 
είναι πώληση με δοκιμή.  
 
Β. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας  



 

 

 
1. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται 
στο χώρο όπου θα γίνει η δημοπρασία στην διεύθυνση: Λόφος Κυρίλλου, έξοδος 
4 της Αττικής Οδού, από τις 08:00 για την εγγραφή τους και τελική επιθεώρηση 
των προς πώληση ειδών που εκτίθενται στο χώρο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας (αστυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο) για την εγγραφή τους.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται με το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό 
τηλεφώνου τους. Θα τους παραδίδεται μια ευανάγνωστη αριθμημένη κάρτα και 
κατάσταση των ειδών προς εκποίηση. Ο αριθμός της κάρτας θα σημειώνεται στην 
εγγραφή τους ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναγνωρίζονται από τον 
αριθμό της κάρτας τους.  
 
2. Η δημοπρασία θα αρχίσει στις 09:30 τις 7ης  Δεκεμβρίου 2019 και θα 
συνεχισθεί μέχρις ότου προσφερθούν όλα τα είδη για προσφορές. Ο 
εκπλειστηριαστής θα εκφωνήσει όλες τις μερίδες ανάλογα με το παράρτημα που 
αναγράφονται και τον αριθμό τους, στα αγγλικά και τα ελληνικά. Θα αρχίσει από 
την προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή. Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι σε Ευρώ. 
Θα ζητηθεί απο τους πλειοδότες να υψώσουν τις κάρτες τους αν θέλουν να 
πληρώσουν την τιμή που εκφωνείται. Ο εκπλειστηριαστής θα αυξάνει την τιμή 
αναλόγως της προσφοράς. Σε κάθε επίπεδο, οι συμμετεχοντες στη δημοπρασία 
που δεν επιθυμούν να πληρώσουν την τιμή αυτή θα πρέπει να χαμηλώσουν τις 
κάρτες τους. Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές εξελίξεις που μπορούν να 
συμβούν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας:  
(Α) - Όταν μόνο μια κάρτα μένει υψωμένη, θα εφίσταται η προσοχή όλων 
δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία να επανέλθουν στην δημοπρασία. Εαν κανείς 
άλλος δεν κρατά την κάρτα του υψωμένη, τότε ο πλειοδότης που μένει 
ανακηρύσσεται σαν επιτυχών και η τιμή ανακοινώνεται πάλι για την 
πληροφφόρηση όλων. 
 
(Β) - Εαν όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες χαμηλώσουν τις κάρτες τους 
συγχρόνως, ο εκπλειστηριαστής θα επανέλθει στην τελευταία προσφορά και θα 
ζητηθεί απο εκείνους που επιθυμούν να πληρώσουν το ποσό αυτό να υψώσουν 
και πάλι τις κάρτες τους και θα συνεχίσει με μικρότερη αύξηση έως ότου μείνει 
ένας μόνο πλειοδότης σαν επιτυχών.  
(Γ) - Εαν μόνο ένας συμμετέχων στη διαδικασία κρατά την κάρτα του υψωμένη 
στην αρχή της δημοπρασίας για μια μερίδα, θα εφίσταται η προσοχή όλων και θα 
ανακηρύσσεται επιτυχών.  
(Δ) - Εαν κανένας συμμετέχων στη διαδικασία δεν κρατά την κάρτα του 
υψωμένη στην αρχή της δημοπρασίας (κανείς δεν είναι διατεθειμένος να 
πληρώσει την ελάχιστη τιμή), ο εκπλειστηριαστής θα επιστήσει την προσοχή 
όλων και θα προχωρήση στο επόμενο είδος.  
 



 

 

3. Όταν ανακηρυχθεί ο πλειοδότης για κάθε είδος, ο αριθμός του πλειοδότη και η 
τιμή της προσφοράς θα καταγράφεται απο δύο υπαλλήλους της Πρεσβείας. Ό 
ένας θα πραγματοποιεί την καταγραφή σε μια συγκεντρωτική κατάσταση των 
ειδών του πλειστηριασμού και ο άλλος σε μια απόδειξη εις τετραπλούν, 
αριθμημένη  εκ των προτέρων με τον αριθμό μερίδας του είδους.  Οι υπάλληλοι 
θα καταγράφουν τις παρακάτω πληροφορίες:  
(Α). Αριθμό πλειοδότη  
(Β). Τιμή προσφοράς  
 
Γ. Πληρώμη  
 
1.  Με την συμπλήρωση κάθε εκατό (100) μερίδων και κατά την διάρκεια του 
υποχρεωτικού διαλλείμματος ο κάθε πλειοδότης ωφείλει να εξοφλεί το σύνολο 
των μέχρι τότε προσφορών του. Αν επιθυμεί να αποχωρήσει νωρίτερα, μπορεί να 
παραλάβει την απόδειξη απο τον υπάλληλο που τις καταχωρεί. Ο πλειοδότης τότε 
θα εξοφλεί το σύνολο των προσφορών του. Η πληρωμή γίνεται δεκτή μόνο 
τοις μετρητοίς σε Ευρώ ή υπό μορφή επιταγής Ελληνικής τράπεζας εις 
διαταγήν της Αμερικανικής Πρεσβείας της Αθήνας, πληρωτέα στο 
κεντρικό κατάστημα των Αθηνών. Κέρματα, προσωπικές επιταγές και 
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πλρωμής δεν γίνονται δεκτά. Τα τέσσερα αντίγραφα 
της απόδειξης θα σφραγισθούν απο τον Ταμία ως εξοφλημένα και τα δύο θα 
επιστέφονται στον πλειοδότη. Όλες οι αγορές πρέπει να εξοφληθούν 
πλήρως την ημέρα της δημοπρασίας.  
 
Δ. Έγγραφα 
 
Μετά την ημέρα της δημοπρασίας, οι πλειοδότες μπορούν να παραλάβουν τα 
κατάλληλα έγγραφα από το τμήμα Περιουσίας της Αμερικανικής Πρεσβείας, εφ’ 
όσον έχουν τηλεφωνήσει μία η δύο ημέρες νωρίτερα. Τηλέφωνο : 2105571795  
 
Ε. Παράδοση  
 
1. Τα είδη πωλούνται “όπου αυτά ευρίσκονται”. Παραλαβή και μεταφορά των 
ειδών από το χώρο της Αμερικανικής Κυβέρνησης θα γίνεται από τον πλειοδότη 
με εξοδά του.  
 
2. Μετά την εξόφληση οι πλειοδότες πρέπει να παραλάβουν τα είδη τους την 
ημέρα της δημοπρασίας και έως την 20η Δεκεμβρίου, 2019 , αφού 
καλέσουν πρώτα το Γραφείο Περιουσίας, τηλ. 210.557.17.95 - 
210.720.47.64 μια ή δύο ημέρες πριν από την ημέρα που επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν την παραλαβή για να κανονίσουν ραντεβού.  
 
3. Ο αποθηκάριος που θα παραδίδει τα είδη θα γράφει επάνω στην απόδειξη ότι 
έγινε η παράδοση, θα βάζει την ημερομηνία και θα υπογράφει. Θα κρατάει ένα 



 

 

αντίγραφο και θα επιστρέφει το πρωτότυπο της απόδειξης στον πλειοδότη. Οι 
αποδείξεις αυτές θα έλεγχονται από τον φύλακα καθώς ο πλειοδότης θα 
αποχωρεί από την αποθήκη μεταφέροντας τα είδη που του κατακυρώθηκαν.  
 
4. Οι πλειοδότες οφείλουν να απομακρύνουν από την αποθήκη όλα τα είδη που 
τους κατακυρώθηκαν όχι αργότερα από την 20η Δεκεμβρίου 2019.  Εάν δεν 
παραλάβουν τα είδη τους μέσα στην προθεσμία αυτή, η Αμερικανική Κυβέρνηση 
θα επιβαρύνει τον πλειοδότη με αποθήκευτρα της τάξεως των 30 Eυρώ για κάθε 
κυβικό μέτρο ή κλάσμα αυτού του χώρου που κατέχουν για κάθε τρεις (3) 
ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης στην απομάκρυνσή τους απο την αποθήκη. 
Σημειώνεται οτι τα είδη θα παραδοθούν στον πλειοδότη μόνον αφού έχει 
εισπράξει η Πρεσβεία τα αποθήκευτρα. Εάν τα είδη δεν απομακρυνθούν μέσα στο 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται παραπάνω, η Αμερικανική Κυβέρνηση διατηρεί 
το δικαίωμα να τα περιλάβει σε προσεχή εκποίηση. Τότε τα αποθήκευτρα που 
οφείλονται στην Πρεσβεία θα παρακρατηθούν απο την Κυβέρνηση και το 
υπόλοιπο που πιθανόν να υπάρχει απο την ολική πληρωμή που έκανε ο 
πλειοδότης κατά την τωρινή δημοπρασία θα επιστραφεί από την Κυβέρνηση στον 
πλειοδότη.  
 
Ζ. Τίτλος και Ευθύνη  
1. Την κυριότητα των ειδών που εκποιούνται στη Δημοπρασία αυτή θα αποκτήσει 
ο αγοραστής μόλις και αφού αυτός προβεί στην εξόφλησή τους.  
 
2. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τα είδη που του 
κατακυρώθηκαν μετά την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του απο την 
Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση θα παρέχει τη συνήθη της μέριμνα για την προστασία 
του είδους μέχρι τη στιγμή απομάκρυνσής του από τον αγοραστή αλλά δεν φέρει 
καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία.  
 
H. Γενικά  
1. Η δημοπρασία θα τελεσθεί υπό την επίβλεψη του αρμόδιου επί των  
Συμβάσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας Αθηνών, του δεόντως διορισμένου 
αντικαταστάτη του ή δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος 
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή όλες τις προσφορές 
για οποιαδήποτε απο τα είδη που εκποιούνται ή και να αποσύρει απο την 
εκποίηση οποιαδήποτε απο τα είδη που αναγράφονται στα συνημμένα 
παραρτήματα όπως ήθελε να κρίνει καλύτερο για τα συμφέροντα της 
Αμερικανικής Κυβέρνησης.  
 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της διαδικασίας που 
περιγράφονται στην προκήρυξη αυτή και τους όρους της.  
 



 

 

3. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή πριν απο την ημέρα και την ώρα της 
δημοπρασίας για οποιαδήποτε απο τις μερίδες που περιλαμβάνονται στις 
καταστάσεις των ειδών προς εκποίηση.  
 
4. Οιαδήποτε προφορική δήλωση ή εκπροσώπηση από οιονδήποτε αντιπρόσωπο 
της Κυβέρνησης η οποία αλλάζει ή συμπληρώνει τη διακήρυξη αυτή ή τους όρους 
της δεν είναι εγκεκριμένη και δεν παρέχει δικαιώματα στον συμμετέχοντα στη 
διαδικασία. 
 
5. Ο συμμετέχων στη διαδικασία δηλώνει υπευθύνως ότι δεν χρησιμοποίησε  
ούτε προσέλαβε κανένα πρόσωπο ή γραφείο για να μεσολαβήσει για να επιτύχει 
αυτή η σύμβαση με την συμφωνία ή ανεπίσημη συνενόηση για πληρωμή 
προμήθειας, ποσοστών, μεσιτείας ή άλλης συναφούς αμοιβής, εξαιρέσει των καλή 
τη πίστει υπαλλήλων ή των καλή τη πίστει ιδρυθέντων εμπορικών γραφείων τα 
οποία διατηρεί ο πλειοδότης για τη διεξαγωγή των επιχειρησεών του. Η αθέτηση 
της εγγύησης αυτής δίδει το δικαίωμα στην Κυβέρνηση να ακυρώσει τη 
δημοπρασία χωρίς άλλη υποχρέωση, ή κατά προαίρεσή της να απαιτήσει απο τον 
συμμετέχοντα στη διαδικασία την πληρωμή αυτής της προμήθειας, ποσοστών, 
μεσιτείας ή άλλης συναφούς αμοιβής, επιπλέον απο την αντιπαροχή που 
προσδιορίζεται με το παρόν. 
  
6. Σε κανένα μέλος ή εκπρόσωπο του Κογκρέσσου ή πρόεδρο επίτροπο 
επιτρέπεται να λαμβάνει οποιοδήποτε μέρισμα ή μέρος του συμβολαίου αυτού ή 
οποιοδήποτε κέρδος που θα μπορούσε να προκύψει από αυτό εκτός αν αυτό 
γίνεται απο κάποια εταιρία για το γενικό συμφέρον της.  
 
7. Εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στην Προκήρυξη αυτή, οποιαδήποτε διαφωνία 
που αφορά πραγματικά γεγονότα σχετικά με την εκποίηση αυτή και δεν μπορεί 
να διευθετηθεί κατόπιν συμφωνίας θα αποφασίζεται απο τον αρμόδιο επί των 
Συμβάσεων υπάλληλο που θα ανακοινώνει την απόφασή του γραπτώς και θα την 
ταχυδρομεί ή θα δίδει αντίγραφο αυτής στον συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η 
απόφαση του αρμόδιου επί των Συμβάσεων υπαλλήλου θα είναι τελική και 
αναμφισβήτητη. Εντός τριάντα (30) ημερών όμως απο τη λήψη αντιγράφου της 
απόφασης, ο πλειοδότης μπορεί να ταχυδρομήσει ή να επιδώσει στον αρμόδιο επί 
των Συμβάσεων γραπτή προσφυγή απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
των Η.Π.Α. Η απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών ή δέοντος 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για την κρίση τέτοιων προσφυγών θα είναι 
τελική και αναμφισβήτητη, εκτός αν κρίθεί οτι η απόφαση είναι δόλια, αυθαίρετη 
ή τόσο χονδροειδώς λανθασμένη ούτως ώστε να υπαινίσσεται κακή πίστη ή 
έλλειψη στήριξης σε ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία. Σε σχέση με οποιαδήποτε 
προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου αυτού, παρέχεται στον 
συμμετέχοντα στη διαδικασία η ευκαιρία να τύχει ακρόασης και να προβάλει 
αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει την προσφυγή του. Εν αναμονή 
αποφάσεως σχετικά με διαφωνία, ο πλειοδότης πρέπει να προχωρεί επιμελώς με 



 

 

την εκπλήρωση της πώλησης σύμφωνα με την απόφαση του αρμοδίου επί των 
Συμβάσεων.  
 
8. Η εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής των ειδών που εκποιήθηκαν 
κατά τη δημοπρασία αυτή δεν επιτρέπεται. Ο πλειοδότης δηλώνει ότι δεν θα 
προβεί σε εξαγωγή των ειδών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ότι 
δεν θα τα πωλήσει σε πρόσωπα ή σε εταιρία εδώ με σκοπό να εξαχθούν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  
 
9. Όλοι οι συμμετέχοντες σ’αυτή τη δημοπρασία πρέπει να συμμορφούνται με 
τους όρους και τις διατάξεις αυτής της προκήρυξης.  
 
10. Το Αγγλικό κείμενο της Προκήρυξης και των όρων είναι το επίσημο και  
το επικρατέστερο.  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ___________________________  
Ντόναλντ Ενγκελμάϊερ, Υπέυθυνος Πληστειριασμών  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  12 Νοεμβρίου 2019_________  
 


