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ΕΚΣΑΚΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΠΟΙΗΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΩΝ
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ ΕΡΡΩΝ
Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ ΣΣ Ε Ι :
Σύκθσλα κε ην άξζξν 171 παξ. 1 ηνπ Ν.2960/22-11-2001 «Πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα»,
εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία εθπνίεζεο ηα θάησζη ζεκεηνύκελα εκπνξεύκαηα πνπ
ππόθεηληαη ζε θζνξά θαη ε θύιαμε απηώλ είλαη δπζρεξήο. Τα ελ ιόγσ εκπνξεύκαηα έρνπλ
θαηαζρεζεί κε ηελ από 20/12/2017 Έθζεζε θαηάζρεζεο ηεο Υπεξεζίαο καο
H δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Τεισλεηαθό Καηάζηεκα ηελ 18ε ηοσ κελός Απρηιίοσ
ηοσ έηοσς 2018 εκέρα ηες Εβδοκάδος Σεηάρηε θαη από ώρα 12:00 κέτρη 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. 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 0,83€/kg, ήηνη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΥΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΣΑ ΕΤΡΩ (19.007,00 €=22.900kg*0,83€), όπως
προζδηορίδεηαη από ηο σπ΄αρηζκ. Ν1000000021/22-011-2017 ζτεηηθό ηηκοιόγηο πώιεζες
προϊόληος
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 Τεισλεηαθήο Αξρήο, ηα εθπιεηζηεξηαζζέληα εκπνξεύκαηα,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Τν δεκόζην δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε γηα ηελ πνηόηεηα, ηελ
θαηάζηαζε θαη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ εθπιεηζηεξηαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ.
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.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
1. Τν πνζό ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία είλαη 300,00 €
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ππνρξενύληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο Γειηίν Αζηπλνκηθήο
Ταπηόηεηαο, θαη λα γλσξίδνπλ ηνλ Α.Φ.Μ, ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., Γηεύζπλζε, Τειέθσλν,
ηδηόηεηα θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα ηα δειώζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζηώλ
3. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ζην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε παξαθαηίζεηαη απ’απηόλ άκεζα
ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζην Τακείν ηνπ Τεισλείνπ.
4. 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.
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5. Τα αλσηέξσ εθηόο από ην εθπιεηζηεξίαζκα ππόθεηληαη ζε Φ.Π.Α. 24% επί ηνπ
εθπιεηζηεξηάζκαηνο, εθηόο εάλ ν ππεξζεκαηηζηήο ηα παξαιακβάλεη γηα εμαγσγή θαη
θαηαζέζεη παξαζηαηηθό Δμαγσγήο.
6. Τν εθπιεηζηεξίαζκα ππόθεηηαη ζε Τ.Φ. 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 ΓΟΥ
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) Σρεηηθή βεβαίσζε από ηελ νπνία λα
πξνθύπηεη ε δπλακηθόηεηα ηεο εηαηξείαο.
8. Σε 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. Σε πεξίπησζε κε παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ εληόο ηεο ηαρζείζαο νθηαήκεξεο
πξνζεζκίαο, ν αλσηέξσ πιεηνδόηεο θεξύζζεηαη ππεξήκεξνο
10. Σε 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.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
Πνζόηεηα 22.900kg (είθνζη δύν ρηιηάδεο ελληαθόζηα θηιά) κείγκαηνο ειαθξώλ ιαδηώλ,
πεηξειαίνπ θαη αηζαλόιεο, πξνέιεπζεο Βνπιγαξίαο, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζαλόιε ζε
πνζνζηό 33,7%.
Τν σο άλσ εθπιεηζηεξηαδόκελν εκπόξεπκα βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν εληόο ηεζζάξσλ
δεμακελώλ βπηηνθόξνπ νρήκαηνο θαη ε ρεκηθή ζύλζεζή ηνπ, όπσο πξνζδηνξίζηεθε από ηελ
κε αξηζ.πξση. 30/039/000/13581/27-11-2017 έθζεζε εμέηαζεο δείγκαηνο ηνπ ΓΦΚ / Φεκηθήο
Υπεξεζίαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο / Β΄ Τκήκαηνο, είλαη ε εμήο:
Παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε
Μέζνδνο εμέηαζεο
Απνηέιεζκα
Φξώκα
Άρξσκν
Όςε
Γηαπγήο
Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο
ISO 12185:1996
746,5kg/m3
(15ν C)
Αηζαλόιε
In House (FT-IR)
33,7%v/v
Αλίρλεπζε Κηληδαξίλεο
Φξσζηηθή Αληίδξαζε
Αξλεηηθή
IBP 41,7o C
5%-57,8o C
10%-61,4o C
20%-65,5o C
30%-68,6o C
40%-70,6o C
Απόζηαμε
50%-72,1o C
In House
60%-73,3o C
70%-74,4o C
80%-76,0o C
90%-130,5o C
95%-141,8o C
FBP
165,8o C
Υπόιεηκκα
1,0% v/v
Παξαηεξήζεηο: Η ζύγθξηζε κε ην λνκνζεηηθό όξην έγηλε βάζεη ηνπ πξνηύπνπ ISO 4259 θαη
ησλ δεδνκέλσλ αβεβαηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ
έρρες 17/04/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ

