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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Σέρρες, 13  Φεβρουαρίου 2023 

      Αριθ. Πρωτ.: 1261 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ                 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΗΛ.:  2321045401 & 45966 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ   

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ  ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι    ΟΤΙ: 

 

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

Κώδικα», εκτίθεται σε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης ποσότητα χημικών 

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

αυτών είναι δυσχερής, για τα οποία διενεργήθηκαν ήδη δύο δημοπρασίες οι οποίες απέβησαν 

άκαρπες. Το εν λόγω εμπόρευμα έχει κατασχεθεί  με την από 18/01/2023  Έκθεση 

κατάσχεσης της υπηρεσίας μας. 

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Τελωνειακό Κατάστημα του Τελωνείου Σερρών την 15η  του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα της Εβδομάδος Τετάρτη 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 στο σχετικό Δ.Χ.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 0,60 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος 

Ήτοι: 25.747 λίτρα  X 0,60 = 15.448,2 ευρώ ( δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ 

ευρώ και είκοσι λεπτά ) 

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 Τελωνειακής Αρχής, τα εκπλειστηριασθέντα  εμπορεύματα, 

σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.  

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

και οποιοδήποτε ελάττωμα των εκπλειστηριαζομένων εμπορευμάτων. 

Τα εκπλειστηριασθέντα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στον τόπο όπου φυλάσσονται στον 

Προμαχώνα Σερρών όπου βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα βυτιοφόρο όχημα και οι δαπάνες 

της μεταφοράς του βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη που είναι υποχρεωμένος επίσης να 

καταβάλλει και τα κηρύκεια. 

Τα εμπορεύματα είναι έμφορτα στο με αριθ.  PA0595BC/PA6979EE Βουλγάρικo βυτιοφόρo 

όχημα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

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

2. Δικαίωμα στην Δημοπρασία έχουν: 

α) Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν τέτοιου 

είδους προϊόντα προσκομίζοντας  στην υπηρεσία μας βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

από την οποία να προκύπτουν οι δηλωθέντες Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)   

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
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β) Οι επιτηδευματίες που στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ασκούν 

εμπορία διαλυτών και θέσουν την εκπλειστηριαζόμενη – παραλαμβανόμενη ποσότητα σε 

καθεστώς εξαγωγής σε Τρίτη Χώρα.  

γ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και επιπλέον εάν 

πρόκειται για εταιρεία, το καταστατικό της, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι νόμιμοι ή 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι. 

3. Τα ανωτέρω εκτός από το εκπλειστηρίασμα υπόκεινται σε: 

Φ.Π.Α.  24%  επί του εκπλειστηριάσματος 

4. Το εκπλειστηρίασμα υπόκειται σε Τ.Χ. ύψους 3,6 %. 

5. Δεν επιβάλλονται οι παραπάνω επιβαρύνσεις εάν ο υπερθεματιστής τα παραλάβει για 

εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα. 

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

άμεσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπλειστηριάσματος στο Ταμείο του Τελωνείου. 

7. 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. 

8. Σε 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. Σε περίπτωση μη παραλαβής των εμπορευμάτων εντός της ταχθείσας οκταήμερης 

προθεσμίας, ο ανωτέρω πλειοδότης κηρύσσεται υπερήμερος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΛΕΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΑΛΕΤΑΣ 

ΛΙΤΡΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΛΙΤΡΑ 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 8 150 4,4 5.280 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 24 100 4,4 10.560 

3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 24 96 4,3 9.907 

 ΣΥΝΟΛΑ 32 5.904  25.747 

 

Ήτοι, ποσότητα 25.747 λίτρων Χημικών  Διαλύτων, της Δασμολογικής Κλάσης 38140090 με 

την εμπορική ονομασία «SOLVENT AKR-300». 

Η Χημική σύνθεση όπως προσδιορίστηκε από το σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του Γενικού 

Χημείου του Κράτους είναι η εξής:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  «Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των 

βερνικιών, Άλλα.-»   

Σχόλια/Παρατηρήσεις: « Άχρωμο διαυγές υγρό με πυκνότητα 764,6 Kg/m3. Ταυτοποιήθηκαν 

κυρίως κορεσμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες ευθείας και διακλαδισμένης αλυσίδας (C5–

C6), μεθανόλη (κύριο συστατικό) και τουλουόλιο. Το τελικό σημείο ζέσεως του δείγματος είναι 

γύρω στους 67°C. » 

Σέρρες 13 Φεβρουαρίου 2023 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

 

 

                                                      

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ 
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