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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

                                                                                                      Σέξξεο, 21 Ννεκβξίνπ 2017 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                          Αξηζ. Πξση.: 10070 

   ΣΕΛΩΝΕΙΟ  ΕΡΡΩΝ  
  ΣΗΛ.:  23210 – 45401 & 45966                                                    

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΕΚΠΟΙΗΗ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ  ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ  ΔΗΜΟΙΟΤ 

 

 

                           Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ       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 22ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ηεο Εβδνκάδνο 

Σεηάξηε 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. Η επίζθεςε ζην ρώξν ησλ εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη γηα πέληε εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ δεκνπξαζία θαη ηηο ώξεο 09.30 π.κ. έσο 13.30 κ.κ. 

    Με ηελ 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 ησλ 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 55918 (Κα Γηακαληή – Κα Σθάθαινπ) 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   50 €. 

2. 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. 

3. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ζην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε παξαθαηαηίζεηαη απ’ απηόλ άκεζα 

ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζην Τακείν ηνπ Τεισλείνπ. 
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4. 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. 

5. Τα αλσηέξσ δεκνπξαηεζέληα εκπνξεύκαηα εθηόο από ην εθπιεηζηεξίαζκα , ππόθεηληαη ζε 

Ε.Φ.Κ., ύςνπο  πέληε (5,00 €) επξώ αλά βαζκό PLATO θαηά όγθν θαη εθαηόιηηξν κπύξαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 87 παξ. 2 ηνπ Ν. 2960/01, εθηόο εάλ ν ππεξζεκαηηζηήο είλαη εγθεθξηκέλνο 

απνζεθεπηήο θαη ζέζεη απηά ζε θαζεζηώο αλαζηνιήο ή ηα παξαιακβάλεη γηα εμαγσγή ή 

εθνδηαζκό πινίσλ θαη αεξνζθαθώλ ή αηειώο εθόζνλ είλαη δηθαηνύρν αηέιεηαο πξόζσπν. Δπίζεο 

επηβαξύλνληαη κε ΕΣΕΠΠΑΑ ζπλνιηθνύ ύςνπο 84,93€. 

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

7. 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 ην 

όλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ εηζαγσγέα-δηαθηλεηή ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο Φεκηθήο Υπεξεζίαο ζην Γειηίν Φεκηθήο Αλάιπζεο  θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αξηζ. Υ.Α. 30/077/1964/2011 (ΦΔΚ 1996/Β/2011)   

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

θαη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 

9. 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. 

10. Η παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλεηαη κε  ξαληεβνύ ύζηεξα  από  ηειεθσληθή  επηθνηλσλία 

θαη κεηά από θαηάζεζε ΓΔΦΚ από εμνπζηνδνηεκέλν εθηεισληζηή 

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΚΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΣΙΚΟΤ MRN 17GRDA470100000344 

 

Είδνο  Δ.Κ. Φηάιεο Ληηξα/   

ηεκάρ. 

PLATO 

θ.ν 

Λίηξα      hl       ΤΙΜΗ/ 
ΤΕΜ. € 

ΤΙΜΗ € 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Κσδ. 

Φνξνι. 

Μπίρα 
'GANTHER'S" 

 

2203 

 

6912 
 

0,50 

 

12 

 

3.456,000 

 

34,5600 

 

0,15€ 

 

1.036,80 € 

 

1310 

ύλνιν  6.912   3.456,000 34,560 0,15€ 1.036,80 €  

 

                                                                                                       έξξεο,  21 Ννεκβξίνπ 2017 

 

                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ   

        ΣΟΤ  ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

        Σ..Τ. 

                                                         

                                                                        ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ 

 

 
Η Δηαθήξπμε αλαξηάηαη ζηνλ  ηζηόηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ  

θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο   https://diavgeia.gov 

(δηαδξνκή : πξάμεηο – αλαδήηεζε – Φνξέαο: Α.Α.Δ.Ε.-  

Οξγαληθή κνλάδα: Σεισλείν εξξώλ 76001 ή  85691) 

https://diavgeia.go/
ΑΔΑ: 7Δ4ΠΗ-5ΔΝ
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