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ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΟΙΗΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΩΝ
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ ΔΡΡΩΝ
Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ ΣΣ Δ Ι :
ύκθσλα κε ην άξζξν 171 παξ. 1 ηνπ Ν.2960/22-11-2001 «Πεξί Σεισλεηαθνύ
Κώδηθα», εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία εθπνίεζεο ηα θάησζη ζεκεηνύκελα
εκπνξεύκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε θζνξά θαη ε θύιαμε απηώλ είλαη δπζρεξήο.
Σα ελ ιόγσ εκπνξεύκαηα έρνπλ θαηαζρεζεί κε ηελ από 01/09/2017 Έθζεζε
θαηάζρεζεο ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ππόθεηληαη ζε δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο.
H δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Σεισλεηαθό Καηάζηεκα ηελ 20ε ηνπ κελόο
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ηεο Δβδνκάδνο Γεπηέξα θαη από ώξα 12:00 κέρξη
13:00 πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα κία αθόκε ώξα εάλ δίλνληαη αλώηεξεο πξνζθνξέο.
Όζνη επηζπκνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αγνξά θαη δηαθίλεζε ηέηνησλ εκπνξεπκάησλ θαη λα θαηαζέζνπλ
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαξηζκνύληαη θαησηέξσ. Όινη νη ελδηαθεξόκελνη δηθαηνύληαη
λα εμεηάζνπλ πξνεγνπκέλσο ηα εκπνξεύκαηα θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα ζρεηηθά
Γ.Υ.Α. Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 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 ηηκή Α΄ πξνζθνξάο θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ
πελήληα πέληε επξώ θαη πελήληα δύν ιεπηώλ (12.755,52€).
Η δεκνπξαζία ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, ν νπνίνο
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη ηνπο αλαινγνύληεο
θόξνπο θαη λα παξαιάβεη, παξνπζία ηεο Σεισλεηαθήο Αξρήο, ηα
εθπιεηζηεξηαζζέληα εκπνξεύκαηα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ, αθνύ πξώηα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό Γεκνπξαζίαο - Δθπνίεζεο.
Σν δεκόζην δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε γηα ηελ πνηόηεηα, ηελ
θαηάζηαζε θαη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ.
Σα 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.
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία είλαη 300,00 €
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ππνρξενύληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο Γειηίν
Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ Α.Φ.Μ, ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.,
Γηεύζπλζε, Σειέθσλν, ηδηόηεηα θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα ηα δειώζνπλ ζηελ Δπηηξνπή
Γεκνπξαζηώλ
Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ζην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε παξαθαηίζεηαη απ’απηόλ
άκεζα ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζην Σακείν ηνπ Σεισλείνπ.
Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εληόο νθηώ (8) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηαθύξσζεο ην ππόινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη λα παξαιάβεη θαη απνθνκίζεη
ηα αγνξαζζέληα εκπνξεύκαηα από ηνλ ηόπν απνζήθεπζήο ηνπο εληόο ηεο αλσηέξσ
νθηαήκεξεο πξνζεζκίαο.
Σα αλσηέξσ εθηόο από ην εθπιεηζηεξίαζκα ππόθεηληαη ζε:

-Ε.Φ.Κ., ύςνπο πέληε (5,00 €) επξώ αλά βαζκό PLATO θαηά όγθν θαη
εθαηόιηηξν κπύξαο ζύμθωνα με ηο άπθπο 87 παπ. 2 ηος Ν. 2960/01, εκηόρ εάν ο
ςπεπθεμαηιζηήρ είναι εγκεκπιμένορ αποθηκεςηήρ και θέζει αςηά ζε καθεζηώρ
αναζηολήρ ηνπ θόξνπ ζε θνξνινγηθή απνζήθε ή ν ππεξζεκαηηζηήο ηα παπαλαμβάνει
για εξαγωγή ή εθοδιαζμό πλοίων και αεποζκαθών ή αηελώρ εθόζον είναι δικαιούσο
αηέλειαρ ππόζωπο, ύςνπο 4.119,98€
- Δ.Σ.Δ.Π.Π.Α.Α ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 Ν.2960/2001,ύςνπο 168,75€
- Φ.Π.Α. 24% επί ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο.
6. Σν εθπιεηζηεξίαζκα ππόθεηηαη ζε Σ.Υ. ύςνπο 3,6%
7. Ο ππεξζεκαηηζηήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηα πιεηζηεξηαδόκελα
είδε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία καο: α) Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ
θπζηθνύ πξνζώπνπ – επηηεδεπκαηία ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο ΓΟΤ από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη δεισζέληεο Κσδηθνί Αξηζκνί
Γξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ), β) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο από ηελ Αξκόδηα Γ/λζε
Αλάπηπμεο, γ) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην αξκόδην Δκπνξηθό θαη
Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην, δ) Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη ηα πξνβιεπόκελα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκίκνπ εθπξνζώπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ), ε)
ρεηηθή βεβαίσζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δπλακηθόηεηα ηεο εηαηξείαο & ζη)
Άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή & άδεηα θνξνινγηθήο απνζήθεο ηεο αξκόδηαο
ηεισλεηαθήο αξρήο. Δπίζεο 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 Υεκηθήο Τπεξεζίαο ζην Γειηίν Υεκηθήο Αλάιπζεο θαη ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ αξηζ. Τ.Α. 30/077/1964/2011 (ΦΔΚ 1996/Β/2011)
8. ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο εληόο ηεο
ηαρζείζαο νθηαήκεξεο πξνζεζκίαο, ν αλσηέξσ πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, ε δεκνπξαζία
επαλαιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ, όληαο ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη θαη θάζε άιιε
δεκία ηνπ Γεκνζίνπ.
9. ε πεξίπησζε κε παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ εληόο ηεο ηαρζείζαο νθηαήκεξεο
πξνζεζκίαο, ν αλσηέξσ πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη ππεξήκεξνο
10. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπρζείζα δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε, ζα δηελεξγεζεί λέα
δεκνπξαζία, ηεο νπνίαο ε εκεξ/λία θαη νη όξνη ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηε λέα
δηαθήξπμε πνπ ζα δεκνζηεπηεί λνκίκσο
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Είδνο

Μπίρα
'TUBORG"
Μπίρα
'CORONA
EXTRA"
Μπίρα
'HEINEKEN
Σύλνιν

Δ.Κ.

Φηάιεο

Ληηξα/
ηεκάρ.

PLATO
θ.ν

Λίηξα

hl

ΤΙΜΗ/
ΤΕΜ. €

ΤΙΜΗ €
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Κσδ.
Φνξνι.

2203

5760

0,33

12

1.900,80

19,0080

0,41€

2.361,60 €

1310

2203

3456

0,33

11

1.140,48

11,4048

0,87€

3.006,72 €

1310

2203

12960
22.176

0,33

11

4.276,80
7.318,08

42,7680
73,1808

0,57€

7.387,20 €
12.755,52 €

1310

έξξεο 17/11/2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ
Σ..Τ.
ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ

Η Δηαθήξπμε αλαξηάηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ
θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο https://diavgeia.gov
(δηαδξνκή : πξάμεηο – αλαδήηεζε – Φνξέαο: Α.Α.Δ.Ε.Οξγαληθή κνλάδα: Τεισλείν Σεξξώλ 76001 ή 85691)

