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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

                            
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      έρρες,  11/11/2021 

 

      Αριθ. Πρωτ.: 8559 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ                 

ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ  ΕΡΡΩΝ 

ΣΗΛ.:  2321045401 & 45966 

 

 

ΕΚΣΑΚΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΕΚΠΟΙΗΗ   
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΟΤ  ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ  ΕΡΡΩΝ 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Τ     Ε  Ι    ΟΣΙ: 
 

ύμφωνα με τα άρθρα  170 και 171  παρ. 1  του Ν.2960/22-11-2001 «Περί Σελωνειακού 

Κώδικα», εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης ποσότητα αιθυλικής 

αλκοόλης όπως λεπτομερώς περιγράφεται παρακάτω,  που υπόκειται σε φθορά και η φύλαξη 

αυτής είναι δυσχερής. 

Σο εν λόγω εμπόρευμα έχει κατασχεθεί  με την από 27/09/2021 Έκθεση κατάσχεσης της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Αθηνών, υπόκεινται σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 

και έχει παραδοθεί στην υπηρεσία μας. 

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Σελωνειακό Κατάστημα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου του 

έτους 2021 ημέρα της Εβδομάδος Σρίτη και από ώρα 12:00 μέχρι 13:00  που μπορεί να 

παραταθεί για μία ακόμη ώρα εάν δίνονται ανώτερες προσφορές. 

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την αγορά και διακίνηση τέτοιων εμπορευμάτων και να καταθέσουν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να εξετάσουν 

προηγουμένως τα εμπορεύματα και να έχουν πρόσβαση στα σχετικά Δ.Φ.Α. Με την συμμετοχή 

τους στην δημοπρασία συμπεραίνεται ότι οι πλειοδότες αποδέχονται τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και ότι έχουν πλήρη γνώση του είδους, της ποιότητας και της 

κατάστασης γενικά των εμπορευμάτων. 

Η τιμή Α΄ προσφοράς καθορίζεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων  χιλιάδων επτακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι  λεπτών (14.772,36€), ήτοι 0,60€ ανά λίτρο άνυδρο 

(24.620,6 λίτρα άνυδρα Φ 0,60€ = 14.772,36€).   

Η δημοπρασία θα κατακυρωθεί  στον τελευταίο  πλειοδότη,  ο  οποίος  υποχρεούται να 

καταβάλλει το αντίτιμο  του εκπλειστηριάσματος και  τους  αναλογούντες   φόρους και να 

παραλάβει, παρουσία της Σελωνειακής Αρχής, τα εκπλειστηριασθέντα  εμπορεύματα, 

σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.  

Σο δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, την κατάσταση 

και οποιοδήποτε ελάττωμα των εκπλειστηριαζομένων εμπορευμάτων. 
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Σα εκπλειστηριασθέντα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στον Προμαχώνα ερρών όπου 

βρίσκονται αποθηκευμένα και οι δαπάνες της μεταφοράς τους βαρύνουν τον τελευταίο 

πλειοδότη που είναι υποχρεωμένος επίσης να καταβάλλει και τα κηρύκεια. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

1. Σο ποσό της εγγύησης συμμετοχής στη  δημοπρασία είναι 300,00 € 

2. Δικαίωμα στην Δημοπρασία έχουν: 

α) Οινοπνευματοποιοί Α’ και Β’ κατηγορίας και νεφτοποιοί (άρθρο 5 παρ. 1α του Ν.2969/01 

«αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα») 

β) Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές οι οποίοι διαθέτουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές και έχουν 

δικαίωμα να κατέχουν και να παραλαμβάνουν υποκείμενα σε Ε.Υ.Κ. προϊόντα, τα οποία τελούν 

υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε «Υορολογικές Αποθήκες» (άρθρο 55 Ν. 2960/01 

«περί Σ.Κ.»). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών την 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του άρθρου 6 του Ν. 2969/01 και άδειες εγκεκριμένου 

αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης.  

γ) Οι επιτηδευματίες που στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ασκούν 

εμπορία αιθυλικής αλκοόλης και θέσουν την εκπλειστηριαζόμενη ποσότητα σε καθεστώς 

εξαγωγής σε Σρίτη χώρα. 

3. Μετά την κατακύρωση στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη παρακατατίθεται απ’ αυτόν άμεσα 

το ένα τέταρτο (1/4) του εκπλειστηριάσματος στο Σαμείο του Σελωνείου. 

4. Ο τελευταίος πλειοδότης, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία, είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει εντός  οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης το 

υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος και να παραλάβει και αποκομίσει τα αγορασθέντα 

εμπορεύματα από τον τόπο αποθήκευσής τους εντός της ανωτέρω οκταήμερης προθεσμίας.  

5. Σα ανωτέρω εκτός από το εκπλειστηρίασμα υπόκεινται σε: 

- Ε.Υ.Κ σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.2 & 3 Ν.2960/2001, ήτοι: 

 συντελεστής ΕΥΚ σε 2.450,00€ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης  

 Ε.Σ.Ε.Π.Π.Α.Α σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν.2960/2001 

- Υ.Π.Α. 24% επί του εκπλειστηριάσματος. 

6. Δεν επιβάλλονται οι παραπάνω επιβαρύνσεις επειδή ο υπερθεματιστής θα τα θέσει σε 

καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη ή θα τα παραλάβει για εξαγωγή. 

7. Σο εκπλειστηρίασμα υπόκειται σε Σ.Φ. ύψους 3,6% 

8. ε περίπτωση μη κατάθεσης του υπολοίπου του εκπλειστηριάσματος εντός της ταχθείσας 

οκταήμερης προθεσμίας, ο ανωτέρω πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η κατατεθείσα 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Επιπλέον, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος 

του, όντας υποχρεωμένος να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημία του Δημοσίου.  

9. ε περίπτωση μη παραλαβής των εμπορευμάτων εντός της ταχθείσας οκταήμερης 

προθεσμίας, ο ανωτέρω πλειοδότης κηρύσσεται υπερήμερος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΕΚΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

Ποσότητα 25.700 Λ.ε. (είκοσι πέντε χιλιάδων και επτακοσίων) λίτρων ένυδρων που 

αντιστοιχούν σε ποσότητα 24.620,6 Λ.α. (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι λίτρων 

και εξακοσίων χιλιοστόλιτρων) λίτρων άνυδρων αιθυλικής αλκοόλης μη μετουσιωμένη, με 

αλκοολικό τίτλο στους 20ο C 95,8 % vol. (αβεβαιότητα 0,2%), χώρας προέλευσης Βουλγαρίας.  

Σο ως άνω εμπόρευμα βρίσκεται αποθηκευμένο εντός 18 (δεκαοκτώ) παλετοδεξαμενών 

χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη και 770 (επτακοσίων εβδομήντα) πλαστικών μπουκαλιών 

των 10 λίτρων.  

ύμφωνα δε με τα σχετικά Δ.Φ.Α και τα έγγραφα των αρμοδίων Φημικών Τπηρεσιών στα 

δείγματα που ελήφθησαν δεν ανιχνεύθηκε συνθετικό οινόπνευμα και οι φθαλικές ουσίες όσο 

και οι πτητικές ενώσεις βρέθηκαν σε ποσότητες χαμηλότερες του ορίου ποσοτικού 

προσδιορισμού της μεθόδου ανάλυσης. 

Σο εν λόγω εμπόρευμα μπορεί να λάβει έναν από τους παρακάτω προορισμούς: 
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α) σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας για επαναπόσταξη με σκοπό την παραγωγή αιθυλικής 

αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για κάθε χρήση που αυτή επιτρέπεται. 

β) για την παραγωγή πλήρους μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο της 

Ε.Ε. κατά την παρ. 11(β) του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, με σκοπό την εμφιάλωσή της 

σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στην Α.Τ.Ο. 

30/003/000/1026/2016 άρθρο 2 παρ. 1α. 

 

         

 

έρρες 11/11/2021 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

 

 

                                                      

 ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


