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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΦΕΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ 

ΣΡΙΣΩΝ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ: 

 
ύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1, 1A & 2 καθώς και τα άρθρα 45 έως 49 του Εθνικού 

Σελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001, ΥΕΚ 265/Α/22-11-2001) εκτίθενται σε πλειοδοτική 

Δημοπρασία εκποίησης, τα περιγραφόμενα στον κατωτέρω πίνακα εμπορεύματα, τα οποία  

φυλάσσονται επί του παρόντος, στις εγκαταστάσεις Καλοχωρίου της εταιρίας CETRCORE-

JETOIL S.A. . Σα εν λόγω εμπορεύματα έχουν κατασχεθεί με την από 22/07/2021 Έκθεση 

Κατάσχεσης της ΕΛ.Τ.Σ. Θεσσαλονίκης.  

 

Σιμή Α΄ Προσφοράς (σύμφωνα με την αριθμ.  8160/27-07-2022 έκθεση καθορισμού τιμής 

(A΄ προσφοράς) 

Α/Α Περιγραφή των εκποιούμενων εμπορευμάτων Κιλά Αξία 

1 

Φημικό προϊόν της δασμολογικής υποδιαίρεσης 

.Ο. 3811 19 00 90 90 (ανήκον στα προϊόντα 

του άρθρου 72 του Ν.2960/01) με την 

περιγραφή: «Αντικροτικά παρασκευάσματα, 

ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά 

εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του 

ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 

κατά της διάβρωσης και άλλα 

παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά 

λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) 

ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους 

ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια, 

Αντικροτικά παρασκευάσματα, Άλλα, Άλλα» 

23.060 16.144,63 €  

ΑΔΑ: 9ΡΕ446ΜΠ3Ζ-ΡΦΡ



 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Σελωνειακό Κατάστημα του Σελωνείου Καβάλας στις 17 

Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Σετάρτη και από ώρα 11η πρωινή, μέχρι και 12η πρωινή 

που μπορεί να παραταθεί στην περίπτωση που δίνονται ανώτερες προσφορές.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

αγορά και διακίνηση των παραπάνω εμπορευμάτων. 

 

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία δικαιούνται να εξετάσουν προηγουμένως 

τα εμπορεύματα, τα οποία προς το παρόν φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις Καλοχωρίου της 

εταιρίας CETRCORE-JETOIL S.A., κατόπιν συνενόησεως με το  Γ΄ΣΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Υ.Κ. 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.  Η συμμετοχή στη δημοπρασία συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της 

παρούσας διακήρυξης και ότι έχουν πλήρη γνώση του είδους, της ποιότητας και της 

κατάστασης γενικά των εμπορευμάτων. 

 

Σα εκπλειστηριασθέντα εμπορεύματα είναι παραδοτέα παρουσία της Σελωνειακής Αρχής στην 

Καβάλα. Tα εμπορεύματα είναι έμφορτα στο με αρ κυκλοφορίας   WPL64463/WP6935C 

πολωνικό βυτιοφόρο όχημα και φυλάσσονται επί του παρόντος, στις εγκαταστάσεις 

Καλοχωρίου της εταιρίας CETRCORE-JETOIL S.A., η οποία έχει οριστεί μεσεγγυούχος από την 

ΕΛΤΣ Θεσσαλονίκης και οι δαπάνες μεταφοράς και μετάγγισης βαρύνουν τον τελευταίο 

πλειοδότη.  

 

Δεκτός στη δημοπρασία είναι αυτός που καταβάλει εγγύηση ίση με το 10% της τιμής 1ης 

προσφοράς του αντιτίμου των εκποιούμενων ειδών τοις μετρητοίς, ή με την προσκόμιση 

Γραμματίου παρακαταθήκης του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με την εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Σράπεζας, ή με την επιταγή αναγνωρισμένης Σράπεζας. 

 

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

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

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν και να έχουν 

μαζί τους, κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι 

πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αγορά και διακίνηση των παραπάνω 

εμπορευμάτων. 

 

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

και οποιοδήποτε ελάττωμα των εκπλειστηριαζομένων εμπορευμάτων. 

 

Ο υπολογισμός του ποσού της πρώτης προσφοράς κατά την εκποίηση των προϊόντων, 

σύμφωνα με την αριθμ. 8160/27-07-2022 έκθεση καθορισμού πρώτης προσφοράς, είναι 

16.144,63 € για το σύνολο της ποσότητας και η οποία τιμή θα επιβαρυνθεί επιπροσθέτως με 

τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις όπως αυτές θα προκύψουν από τη χρήση 

του προϊόντος και σύμφωνα με τις τιμές των συντελεστών που ισχύουν κατά την ημέρα του 

τελωνισμού.  

 

Επισημαίνεται ότι ο πλειοδότης θα πρέπει να προσδώσει Σελωνειακό προορισμό ενώ εάν σαν 

εγκεκριμένος αποθηκευτής θέσει αυτό σε καθεστώς αναστολής θα πρέπει με τη λήξη του 

καθεστώτος αναστολής να γίνει χρέωση των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.  

 ΤΝΟΛΟ 23.060 16.144,63 €  
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Επίσης επισημαίνεται ότι ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τέλη χαρτοσήμου 

επί της τελικής τιμής του εκπλειστηριάσματος. 

 

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

το τέταρτο του εκπλειστηριάσματος και στη συνέχεια υπογράφονται τα πρακτικά της 

δημοπρασίας από τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή και τον κήρυκα, η έγκριση δε της 

κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Εκποίησης. 

 

Ο υπερθεματιστής στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η Δημοπρασία, υποχρεούται όπως 

καταθέσει εντός οκτώ ημερών από της ημερομηνίας κατακυρώσεως, συμπεριλαμβανομένης 

αυτής, το υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος των επ’ ονόματι του κατακυρωθέντων 

εμπορευμάτων, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου, η δε Δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του, με αποτέλεσμα να υποχρεούται 

σε αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας του Δημοσίου. Επίσης υποχρεούται, εντός της ίδιας ως 

άνω προθεσμίας, να παραλάβει τα εκπλειστηριασθέντα εμπορεύματα, άλλως κηρύσσεται 

υπερήμερος. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

                                                                                                      ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ  ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

 ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ  ΒΑΙΛΙΚΗ 
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