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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΕΚΠΟΙΗΗ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ  ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ  ΔΗΜΟΙΟΤ 

 

Ο   ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΟΤ  ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Τ      Ε  Ι     ΟΣΙ: 

 

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 45, 46, 47 θαη 48 ηνπ Ν.2960/22-11-2001 «Πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα», θαζώο 

επίζεο θαη ηελ αξηζ. Τ.4334/269/71 ΑΥΟ, εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία εθπνίεζεο ειεύζεξα δαζκώλ 

θαη ινηπώλ θόξσλ ηα θάησζη ζεκεηνύκελα εκπνξεύκαηα θπξηόηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηκή εθθίλεζεο απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 

H δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Τεισλεηαθό Καηάζηεκα Σεξξώλ – Τέξκα Οκνλνίαο - Σέξξεο  ηελ 28η 

τοσ μηνός Απριλίοσ τοσ έτοσς 2021 ημέρα της Εβδομάδος Μ. Τετάρτη θαη από ώξα 11:00 κέρξη 

12:00 πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα κία αθόκε ώξα εάλ δίλνληαη αλώηεξεο πξνζθνξέο. 

Όζνη επηζπκνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία δηθαηνύληαη λα εμεηάζνπλ πξνεγνπκέλσο ηα 

εκπνξεύκαηα.     

Με ηε ζπκκεηνρή  ζηελ δεκνπξαζία ζπκπεξαίλεηαη όηη νη πιεηνδόηεο απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη όηη έρνπλ πιήξε γλώζε ηνπ είδνπο, ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θαηάζηαζεο γεληθά ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Η δεκνπξαζία γηα θάζε ελόηεηα εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε κε πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Δθπνίεζεο ν νπνίνο θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ην Πξαθηηθό Γεκνπξαζίαο 

– Δθπνίεζεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπνηνύκελα εκπνξεύκαηα  δίδνληαη   ζηα  ηειέθσλα  23210-45401, 23213 55914 (Κα 

Γηακαληή – Κα Μαλσινύδε) θαη 23213 55915 (Κνο  Νηίθνο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Γηαθεξύμεηο δηαλέκνληαη από ηελ ππεξεζία καο.  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

1. Τν πνζό ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ζηε  δεκνπξαζία είλαη   100 €. 

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε ζθνπό ηελ δηάζεζή ηνπο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά έρνπλ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηηο λόκηκεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε πώιεζε αιθννινύρσλ πνηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζην Τεισλείν βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ θπζηθνύ πξνζώπνπ – επηηεδεπκαηία ή 

λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ΓΟΥ από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη δεισζέληεο 

Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ). 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δεκνπξαζίεο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ Αζηπλνκηθή ηνπο Ταπηόηεηα, λα 

γλσξίδνπλ θαη λα δειώλνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζηώλ ην Α.Φ.Μ, ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., Γηεύζπλζε, 

Τειέθσλν, ηδηόηεηα θ.ι.π. 

4. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ζην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε παξαθαηαηίζεηαη απ’ απηόλ άκεζα ην έλα 

ηέηαξην ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζην Τακείν ηνπ Τεισλείνπ. 

5. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη κέζα ζε νθηώ εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθύξσζεο ην ππόινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο 

άιισο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Η δεκνπξαζία 

επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ πιεηνδόηε πνπ ππνρξεώλεηαη λα απνθαηαζηήζεη θαη θάζε άιιε δεκία ηνπ 

Γεκνζίνπ. Απηόο είλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα παξαιάβεη θαη απνθνκίζεη ηα αγνξαζζέληα εκπνξεύκαηα από 

ηνλ ηόπν απνζήθεπζήο ηνπο εληόο ηεο αλσηέξσ νθηαήκεξεο πξνζεζκίαο. Γηαθνξεηηθά γίλεηαη ππεξήκεξνο. 

6. Τα αλσηέξσ δεκνπξαηεζέληα εκπνξεύκαηα εκηόρ από ηο εκπλειζηηπίαζμα , ππόθεηληαη ζε Ε.Φ.Κ., γηα 

ηα αιθννινύρα πνηά 24,5 επξώ αλά ιίηξν άλπδξεο αιθνόιεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 81 παξ. 2 ηνπ Ν. 2969/01, 

εθηόο εάλ ν ππεξζεκαηηζηήο είλαη εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο θαη ζέζεη απηά ζε θαζεζηώο αλαζηνιήο ή ηα 

ΑΔΑ: Ψ7Λ746ΜΠ3Ζ-ΡΗ0



παξαιακβάλεη γηα εμαγσγή ή εθνδηαζκό πινίσλ θαη αεξνζθαθώλ ή αηειώο εθόζνλ είλαη δηθαηνύρν αηέιεηαο 

πξόζσπν. Δπίζεο επηβαξύλνληαη με ΕΣΕΠΠΑΑ 4% καθώρ και σαπηόζημο και ΟΓΑ σαπηοζήμος 2,4%. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη: 

 κία θηάιε ησλ 0,7 Lit. ,  40%  vol ,  ν Δ.Φ.Κ. πνπ νθείιεηαη αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6,86 €   

(0,7 * 40% = 0,28 Λ.Α * 24,5€ = 6,86)  ελώ  

 κία θηάιε ηνπ 1 Lit, 40%  vol ,  ν Δ.Φ.Κ. πνπ νθείιεηαη αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6,86 €   

(1 * 40% = 0,4 Λ.Α * 24,5€ = 9,8) 

7. Τν εθπιεηζηεξίαζκα ππόθεηηαη ζε Σ.Υ. 3,6 %.  

8. Ο ππεξζεκαηηζηήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη  ζηελ Διιεληθή αγνξά ηα αλαθεξόκελα είδε, νθείιεη λα  

επηθνιιήζεη επί ησλ θηαιώλ εηηθέηα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ηα παξαιακβάλεη θαζώο θαη ε επσλπκία πώιεζεο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο 

Φεκηθήο Υπεξεζίαο ζηα αληίζηνηρα Γειηία Φεκηθήο Αλάιπζεο  θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζ. 

30/077/2131 ΦΔΚ 1946/Β/31-08-2011  Α.Υ.Ο.   

9. Τν δεκόζην δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε γηα ηελ πνηόηεηα, ηελ θαηάζηαζε θαη 

νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 

10. Τα εθπιεηζηεξηαζζέληα εκπνξεύκαηα είλαη παξαδνηέα ζηνλ ηόπν πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα θαη νη 

δαπάλεο ηεο κεηαθνξάο ηνπο βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα θαηαβάιιεη 

θαη ηα θεξύθεηα. 

11. Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλεηαη κε  ξαληεβνύ ύζηεξα  από  ηειεθσληθή  επηθνηλσλία θαη κεηά 

από θαηάζεζε ΓΔΦΚ από εμνπζηνδνηεκέλν εθηεισληζηή. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΚΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

    

ΣΙΧΟ ΕΙΔΟ 
ΔΑΜΟΛ. 

ΚΛΑΗ ΜΑΡΚΑ ΦΙΑΛΕ ΧΩΡ. 
ΛΙΣΡΑ 

ΕΝΤΔΡΑ 
VOL 

% 
ΛΙΣΡΑ 

ΑΝΤΔΡΑ 
ΣΙΜΗ/
ΣΕΜ. € 

ΣΙΜΗ € 
ΕΚΚΙΝΗΗ 

ΠΡΩΣ. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ 4-0/20-01-2020 

1 ΒΟΤΚΑ 2208601100 FLIRT 69 1 69 37,5 25,88 1 69 

  ABSOLUT 2 0,7 1,4 40 0,56 3 6 

ΤΝΟΛΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 71   70,4   26,44   75 

ΠΡΩΣ. ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ 9-2/22-03-2017 

1 ΟΥΙΣΚΥ 2208307100 SAVOY 23 1 23 40 9,20 1 23 

  
TULLAMORE 

DEW 1 0,7 0,7 40 0,28 3 3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΧΟΥ 1 24   23,7   9,48   26 

2 ΒΟΤΚΑ 2208601100 STOLICHNAYA 4 0,7 2,8 40 1,12 2,5 10 

3 ΛΙΚΕΡ 2208701000 AMARETTO 3 0,7 2,10 17 0,36 3 9 

  CAMPARI 1 0,7 0,70 25 0,18 3 3 

  BAILEYS 1 0,7 0,70 17 0,12 3 3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΧΟΥ 3 5   3,5   0,65   15 

4 
ΑΦΡΩΔΗΣ 

ΟΙΝΟΣ 
2204109800 ΜΟΝΤ ROYAL 3 0,75 2,25 11,6 0,26 0,5 1,5 

ΤΝΟΛΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 36   32,25   11,51 3 52,5 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 107   102,65   37,95   127,5 
 

έππερ,  27 Αππιλίος 2021 

                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ  ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

 

                                                     

 

                                                                          ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ 
Η Διακήπςξη αναπηάηαι ζηον  ιζηόηοπο ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών  

και Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ   https://diavgeia.gov 

(διαδπομή : ππάξειρ – αναζήηηζη – Φοπέαρ: Α.Α.Δ.Ε.-  

Οπγανική μονάδα: Σελωνείο εππών 76001 ή  85691) 

https://diavgeia.go/
ΑΔΑ: Ψ7Λ746ΜΠ3Ζ-ΡΗ0


		2021-04-27T11:47:28+0300
	Athens




