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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19-09-2013
ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση
χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β’), όπως ισχύει.

2

Έγκριση του νέου Κανονισμού Εκποίησης Αζήτητων Εμπορευμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016
(1)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 30/005/648/19-09-2013
ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση
χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β’), όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 33, 63, 72 και 73 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α’)
όπως ισχύει και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 αυτού.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002
ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1109/Β’) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της Τ1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ
«Λειτουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης», (ΦΕΚ 468/Β’), όπως ισχύει.
5. Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νόμιμης
Μετρολογίας υπ’ αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage
Tanks. General Requirements».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ
«περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών
καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των
Τελωνειακών Αρχών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως
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τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Τ. 1259/22/18-4-1979
ΑΥΟ.
7. Την ανάγκη καθορισμού σύγχρονων, τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου για την
ογκομέτρηση δεξαμενών υγρών ή/και υγροποιημένων
αερίων προϊόντων υποκειμένων σε δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις, ως και των σχετικών προς αυτές όρων και
διατυπώσεων.
8. Την ανάγκη ογκομέτρησης των δεξαμενών καυσίμων
πριν από την τελική βαθμονόμηση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροώνεκροών που προβλέπει το άρθρο 320 του Ν. 4072/2012,
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική
μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ
86/Α’), όπως ισχύει.
9. Τις υπ’ αριθμ. Δ18Γ 5040305 ΕΞ 2013 (3070/Β’) και
30/005/161/06-03-2014 (ΦΕΚ 677/Β’) ΑΥΟ με τις οποίες
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 30/005/648/19-09-2013
ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β’) «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και
έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών
προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων».
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
11. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών (Α’/178/2014 και Α’/25/2015 για διόρθωση
σφάλματος).
12. Την υπ’ αριθ. Δ6 Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών
μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β’), όπως ισχύει.
13. Την πράξη 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-1-2016 Τεύχος Υπαλλήλων
Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).
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14. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’/130 και Β’/372), όπως τροποποιήθηκε με
τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β’/2003) και
Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’/3317) όμοιες.
15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
30/005/648/19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης
ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων», (ΦΕΚ 2406/Β’), ως
προς την μεταβατική περίοδο διενέργειας των εργασιών
και ελέγχου και ογκομέτρησης και από μη διαπιστευμένους φορείς, προκειμένου για την ομαλή εφαρμογή
των προβλεπομένων διαδικασιών για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών αποθήκευσης
ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 8
της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8
της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β’/2406),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για μεταβατική περίοδο από την έναρξη ισχύος της
παρούσας έως και τις 30.6.2017, οι εργασίες ελέγχου και
ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη
διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων
και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6838/14.10.2016
(2)
Έγκριση του νέου Κανονισμού Εκποίησης Αζήτητων Εμπορευμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
(5471 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου του Ν. 2688/1999
«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ 40/Α’/1.3.1999), όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 12 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 9944/30.9.2002
τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α’/27.12.2005).
4. Το αριθμ. 167-1/12.10.2016 πρακτικό του Συμβουλίου Δ/νσης.
5. Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου
6. Τη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ.
7. Ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει το νέο Κανονισμό Κήρυξης και Εκποίησης
Αζήτητων Εμπορευμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όπως αυτός
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Β. Εγκρίνει η διακήρυξη για την εκποίηση των αζήτητων εμπορευμάτων με πλειοδοτική δημοπρασία που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παραπάνω κανονισμού, να
κοινοποιείται στο Γρ. Εσωτερικού Ελέγχου, προς ενημέρωση και για ενδεχόμενες ενέργειες κατά την κρίση του.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Ο. Α.Ε.)
Άρθρο 1
Εμπορεύματα που κηρύσσονται αζήτητα Προθεσμίες
Εμπορεύματα που εκφορτώθηκαν και παραλήφθηκαν
από την εταιρεία Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τοποθετήθηκαν στους
αποθηκευτικούς χώρους που διαχειρίζεται εντός της
Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, εφόσον
ο κύριος αυτών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
εκφόρτωσης τους δεν εμφανισθεί για παραλαβή, ή δεν
έχει καταθέσει παραστατικό με το οποίο να προσδίδει
σε αυτά νέο τελωνειακό προορισμό και δεν εξοφλεί τα
δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που οφείλονται ή εάν ο κύριος
αυτών υποβάλλει έγγραφη δήλωση στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ότι
τα εγκαταλείπει, κινείται η διαδικασία κήρυξης αζήτητων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κατόπιν εντολής του ο Γενικός Διευθυντής της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κηρύσσει τα εμπορεύματα
αυτά αζήτητα, μετά από πάροδο τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία έγγραφης προειδοποίησης του
κύριου αυτών ή από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του εισερχόμενου εγγράφου εγκατάλειψης
τους, και μετά από σχετική εισήγηση της κατά αντικείμενο αρμόδιας διεύθυνσης. Στην περίπτωση εγκατάλειψης,
ο κύριος των εμπορευμάτων υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώματα που οφείλονται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, που ενδεχόμενα ήθελε
δημιουργηθεί από την εγκατάλειψη αυτών.
Άρθρο 2
Καταστάσεις και πρωτόκολλα αζήτητων
Ο διαχειριστής των εμπορευμάτων, τα οποία παραμένουν
στους χώρους αποθήκευσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μετά από την
πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκφόρτωσης
τους, υποχρεούται, εντός τριάντα (30) ημερών από την προθεσμία αυτή, να υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα κατάσταση,
στην οποία θα αναφέρονται τα εμπορεύματα του άρθρου 1.
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Η πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία είναι ενδεικτική και
δεν ασκεί καμία επίδραση στη νομιμότητα είσπραξης
των αποθηκευτικών και λοιπών δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. για το διάστημα των τριών (3) μηνών, όπως και των
αντίστοιχων αποθηκευτικών και λοιπών δικαιωμάτων
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το πέραν της προθεσμίας αυτής διάστημα. Το αρμόδιο τμήμα συντάσσει τις καταστάσεις
των αζήτητων με τα σχετικά παραστατικά και ετοιμάζει
τα σχετικά πρωτόκολλα αζήτητων. Σε κάθε εκδιδόμενο
πρωτόκολλο αζήτητων επισυνάπτεται αντίγραφο χρεωστικού σημειώματος για τα οφειλόμενα, στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
δικαιώματα. Τα πρωτόκολλα αζήτητων περιλαμβάνουν
όλα τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο χρήσιμο για την ορθή είσπραξη των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Το αρμόδιο τμήμα εκδίδει τα πρωτόκολλα αζήτητων
σε τέσσερα (4) αντίγραφα κατά δηλωτικό και φορτωτική.
Ένα (1) αντίγραφο παραμένει στη διαχείριση αζήτητων
και τοποθετείται σε φάκελο με αριθμητική σειρά και αποτελεί βιβλίο παρακολούθησης αυτών. Τα υπόλοιπα τρία
(3) αντίτυπα επιστρέφονται και ένα (1) από αυτά μπαίνει
στο φάκελο του δηλωτικού του οικείου τμήματος, για
την εξόφληση του αντίστοιχου στίχου.
Τα άλλα δύο (2) αντίγραφα διαβιβάζονται στην οικεία
Διαχείριση. Τα πρωτόκολλα αζήτητων αριθμούνται με
αύξοντα αριθμό για κάθε οικονομική χρήση.
Τα εμπορεύματα, αν αυτό είναι δυνατό μεταφέρονται σε
αποθηκευτικό χώρο αζήτητων, με έξοδα που τα επιβαρύνουν. Για εμπορεύματα, που μεταφέρθηκαν στην αποθήκη,
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
Εμπορεύματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε αποθηκευτικό χώρο αζήτητων ή όταν η
μεταφορά τους είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι
δυνατή για ειδικούς λόγους ή δεν κρίνεται σκόπιμη, παραμένουν στον αρχικό χώρο αποθήκευσης με πράξη των
αρμόδιων Διευθυντών πάνω στο σχετικό πρωτόκολλο.
Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται εγγράφως από το Διαχειριστή αζήτητων. Ο Διαχειριστής αζήτητων μπορεί να
υπάρχει και στη Διεύθυνση Συμβατικού Λιμένα και στη
Διεύθυνση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. Τα εμπορεύματα μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου
αζήτητων επαληθεύονται εγγράφως από την αρμόδια
επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.
Οι καταστάσεις των αζήτητων εμπορευμάτων υποβάλλονται στο Τελωνείο Ελέγχου.
Άρθρο 3
Επιτροπή και πράξη επαλήθευσης
Η Επιτροπή Επαλήθευσης ορίζεται σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τις διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η Επιτροπή
Επαλήθευσης επαληθεύει εγγράφως τα εμπορεύματα,
για τα οποία εκδόθηκε πρωτόκολλο αζήτητων. Σε περιπτώσεις που, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Επαλήθευσης, είναι αναγκαίες ειδικές γνώσεις
(Τεχνικού, Χημικού ή άλλου) για να διαπιστωθεί το είδος
του εμπορεύματος, η ιδιότητα, η χρήση και/ή η κατάσταση του, η αξία του δύναται να μετέχει και επιπλέον
μέλος. Το επιπλέον μέλος μπορεί να είναι υπάλληλος
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της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή ειδικός επιστήμονας με τις κατάλληλες
γνώσεις. Το επιπλέον μέλος ορίζεται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου ή κατόπιν εντολής του, του
Γενικού Διευθυντή, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
Διεύθυνσης.
Τις εργασίες της Επιτροπής Επαλήθευσης δύναται να
συνδράμει ειδικός πραγματογνώμονας ή σύμβουλος. Η
επιτροπή εισηγείται την αναγκαιότητα υποστήριξης του
έργου της, από ειδικό πραγματογνώμονα ή σύμβουλο,
στην αρμόδια Διεύθυνση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή
κατόπιν εντολής του ο Γενικός Διευθυντής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, αναθέτει σε
ειδικό πραγματογνώμονα ή σύμβουλο την υποστήριξη
αυτής.
Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση τη σύνταξη τεχνικών μελετών, τεχνικών αναλύσεων, χημικών αναλύσεων, άλλων μελετών ή/και αναλύσεων για την υλοποίηση του έργου της. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος ή κατόπιν εντολής του ο Γενικός Διευθυντής,
κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης,
αναθέτουν τη σύνταξη των σχετικών μελετών ή/και αναλύσεων.
Είναι δυνατή η συγκρότηση περισσότερων της μίας
επιτροπής, όταν οι επαληθεύσεις είναι πολλές.
Ο Διαχειριστής Αζήτητων δεν μπορεί να συμμετέχει
στην Επιτροπή Επαλήθευσης. Η Επιτροπή Επαλήθευσης,
με πράξη της επισυναπτόμενη στο πρωτόκολλο αζήτητων, βεβαιώνει την ταυτότητα των στοιχείων των εμπορευμάτων και την κατάσταση των μέσων συσκευασίας
αυτών. Στην πράξη περιγράφεται το περιεχόμενο που
έχουν τα κόλλα (σύμφωνα με τα έγγραφα μεταφοράς),
το είδος, η ποσότητα, η κατάσταση του εμπορεύματος
και διαπιστώνεται το βάρος του περιεχομένου, αν αυτό
επιβάλλεται. Μετά το τέλος της επαλήθευσης υπογράφεται εις διπλούν το πρακτικό της σχετικής πράξης, από
όλα τα μέλη της επιτροπής. Ένα πρωτότυπο παραμένει
στη Διαχείριση και ένα υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
της επιτροπής στο τμήμα που διαχειρίζεται τα αζήτητα,
μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα.
Άρθρο 4
Διακήρυξη- Εκποίηση εμπορευμάτων
Μετά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων του προηγούμενου άρθρου και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κατόπιν εντολής
του ο Γενικός Διευθυντής της Ο.Λ.Θ. Α. Ε. εγκρίνει τη διακήρυξη για την εκποίηση των αζήτητων εμπορευμάτων
με πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού.
Η δημοπρασία διενεργείται για τρεις (3) συνεχόμενες
εβδομάδες, κατ’ ανώτατο, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, και οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της επιτροπής.
Στη διακήρυξη αναφέρεται η τιμή εκκίνησης, τα στοιχεία των εμπορευμάτων που εκποιούνται, ο τόπος και
χρόνος της δημοπρασίας, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο
διευκολύνει τη διαδικασία.
Περίληψη της εγκεκριμένης διακήρυξης δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα
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της δημοπρασίας σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες, εκ των οποίων μία (1) τοπική, καθώς και
στη ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη ή τον κύριο του
εμπορεύματος, σε περίπτωση παραλαβής του από τον
ίδιο, μετά την κήρυξη του ως αζήτητου. Αντίγραφο της
διακήρυξης αποστέλλεται από το αρμόδιο Τμήμα προς
τοιχοκόλληση στην Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης στο Σύλλογο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης,
στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και όπου αλλού κριθεί
σκόπιμο.
Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολλείται έξω από την
αίθουσα, όπου πραγματοποιείται η δημοπρασία.
Άρθρο 5
Κατάσταση Εμπορευμάτων Υποχρεώσεις Ενδιαφερομένων
Η Ο.Λ.Θ. Α. Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη
νομική και πραγματική κατάσταση (ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη), στην οποία βρίσκονται τα εκποιηθέντα εμπορεύματα. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
τυχόν μη ακριβή περιγραφή των ειδών και της ιδιότητας
τους. Η ευθύνη της Ο.Λ.Θ. Α. Ε. περιορίζεται στη σωστή
αποθήκευση. Τα εμπορεύματα εκπλειστηριάζονται ως
προς τις ποσότητες και το βάρος, όπως δηλώθηκαν στα
έγγραφα μεταφοράς, εκτός και αν η Επιτροπή Επαλήθευσης κρίνει αναγκαία τη ζύγιση τους, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του παρόντος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
εξετάσει, οπτικά μόνο, τα εμπορεύματα στους χώρους
αποθήκευσης, αν αυτό είναι δυνατό, κατά το τελευταίο
πενθήμερο, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Η εξέταση αυτή λαμβάνει χώρα παρουσία του Διαχειριστή
αζήτητων και του Διαχειριστή της αποθήκης.
Τα αζήτητα εμπορεύματα εκποιούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά το χρόνο της εκποίησης τους
στον αποθηκευτικό χώρο.
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κατόπιν εντολής του, του Γενικού Διευθυντή, διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δημοπρασία, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της
ολοκλήρωσης της οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτόν,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ’
αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται
με ευθύνη του συμμετέχοντα, ο οποίος δεν αντλεί λόγω
αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που
ορίζονται στην παρούσα. Η συμμετοχή του συμμετέχοντα στη δημοπρασία συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή
εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής του.
Αζήτητα εμπορεύματα που εκποιούνται, τα οποία είναι
υποκείμενα σε δασμούς, φόρους, τέλη και δικαιώματα
του Δημοσίου, παραδίδονται μόνο αφού ο πλειοδότης
προσκομίσει τα πρωτότυπα ολοκληρωμένα σχετικά Τελωνειακά παραστατικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (όπως αυτές ισχύουν) στο αρμόδιο Τμήμα. Ο πλειο-
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δότης υποχρεούται επίσης να καταβάλλει τα δικαιώματα,
τα οποία οφείλονται στην Ο.Λ.Θ. Α. Ε. από την ημέρα
της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης κατακυρώσεως της δημοπρασίας μέχρι την ημέρα παραλαβής
του εμπορεύματος, σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο
Δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Στις εκποιήσεις των αζήτητων εμπορευμάτων έχουν
εφαρμογή όλες οι σχετικές διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισμού εισαγωγών.
Άρθρο 6
Τιμή Εκκίνησης
Η τιμή εκκίνησης για κάθε εμπόρευμα καθορίζεται από
την Επιτροπή Επαλήθευσης βάσει έρευνας αγοράς, τυχόν φορτωτικών εγγράφων, βάσει των αποθηκευτικών
και άλλων δικαιωμάτων και τυχόν λοιπών εξόδων, που
οφείλονται μέχρι την ημερομηνία εκποίησης.
Η τιμή για εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων, που
βρίσκονται σε αποθηκευτικό χώρο ως πλεόνασμα, καθορίζεται επίσης από την Επιτροπή Επαλήθευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 7
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στις δημοπρασίες εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων
μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, με εξαίρεση το προσωπικό που υπηρετεί στην
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει στις δημοπρασίες εκποίησης
αζήτητων, δια του Τμήματος Προμηθειών, ύστερα από
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Άρθρο 8
Υποβολή Προσφορών - Εγγυήσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής
στη διαδικασία της δημοπρασίας εκποίησης αζήτητων
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποτελεί η κατάθεση Εγγύησης Καλής
Συμμετοχής, τραπεζική ή χρηματική, ποσού χιλίων
(1.000€) ευρώ. Αν η Εγγύηση Καλής Συμμετοχής είναι
Επιστολή Τραπέζης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερών. Η Εγγύηση Καλής Συμμετοχής υποβάλλεται στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή μέσω κατάθεσης σε
Τραπεζικό Λογαριασμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν την έναρξη
της διαγωνιστικής διαδικασίας και υποβάλλεται το σχετικό παραστατικό στην Επιτροπή Δημοπρασίας.
Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε περίπτωση κατακυρώσεως σε άλλον πλειοδότη. Σε περίπτωση κατακυρώσεως,
η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη επιστρέφεται με την
παράδοση των εμπορευμάτων, ενώ αν είναι χρηματικό
ποσό, αυτό αφαιρείται από το εκπλειστηρίασμα.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, καθώς και για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων, ζητούνται να υποβληθούν με το φάκελο προσφοράς: δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, εκκαθαριστικό
σημείωμα εφορίας για το αμέσως προηγούμενο έτος ή
βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., θεωρημένες κατά το νόμο
εξουσιοδοτήσεις, θεωρημένες κατά το νόμο υπεύθυνες

Τεύχος Β’ 4079/20.12.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δηλώσεις, επικυρωμένο καταστατικό ή έγγραφο από τα
οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο.
Άρθρο 9
Επιτροπή δημοπρασίας - Πρακτικό εκποίησης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κατόπιν εντολής του ο Γενικός Διευθυντής, με απόφαση του, ορίζει τους υπαλλήλους της Επιτροπής Δημοπρασίας και τους αναπληρωτές
αυτής, καθώς και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή
όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται στην Επιτροπή,
την ημέρα και στον τόπο που ορίζει η διακήρυξη, οπότε
καταχωρίζονται στο πρακτικό του πλειστηριασμού. Οι
προσφορές φέρουν την υπογραφή και/ή τη σφραγίδα
του συμμετέχοντος για τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου αζήτητων.
Η επιτροπή, κατά την έναρξη του πλειστηριασμού, καταχωρίζει στο πρακτικό της τα στοιχεία ταυτότητας των
συμμετεχόντων, που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές
και τις εγγυήσεις τους.
Η επιτροπή κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία
συγκέντρωσης των προσφορών την ώρα που ορίζει η
Διακήρυξη και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην
αποσφράγιση τους, καταχωρίζοντας το περιεχόμενο
τους στο πρακτικό της.
Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, τα εμπορεύματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον
μοναδικό πλειοδότη. Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προσφορές ο πλειστηριασμός συνεχίζεται
μέσω της υποβολής προφορικών προσφορών μόνο μεταξύ των δύο πλειοδοτών που προσέφεραν τη μεγαλύτερη τιμή με τις γραπτές προσφορές. Στην περίπτωση που:
α) δύο ή περισσότεροι πλειοδότες κατέθεσαν γραπτές
προσφορές με ίση μεγαλύτερη τιμή, η διαδικασία των
προφορικών προσφορών συνεχίζεται μεταξύ αυτών, β) η
γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή είναι μία, και
δύο ή περισσότεροι πλειοδότες έχουν καταθέσει ίσες
γραπτές προσφορές με την αμέσως χαμηλότερη τιμή,
στη διαδικασία των προφορικών προσφορών μετέχουν
και οι πλειοδότες αυτοί. Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά προς την επιτροπή. Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση
για μεγαλύτερη προφορική προσφορά. Αν δεν υπάρξει
προφορική προσφορά τα εμπορεύματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε όποιον υπέβαλε τη γραπτή
προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίσων
γραπτών προσφορών με τη μεγαλύτερη τιμή χωρίς να
υποβληθεί προφορική προσφορά, ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού διενεργεί αμέσως κλήρωση, από την
οποία αναδεικνύεται ο πλειοδότης.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει δημόσια τα
στοιχεία του πλειοδότη, καθώς και το ύψος της τιμής
που προσέφερε. Η επιτροπή καταχωρίζει στο πρακτικό
τα πλήρη στοιχεία του αναδειχθέντα πλειοδότη και την
προσφερθείσα, από αυτόν τιμή. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.
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Η ανακήρυξη του πλειοδότη κάθε δημοπρατηθέντος
εμπορεύματος γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου Αζήτητων Εμπορευμάτων.
Ο πλειοδότης προσυπογράφει το πρακτικό εκποίησης
και οφείλει να καταθέσει αμέσως χρηματική ή τραπεζική
εγγύηση ίση με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον της προσφοράς του ή ολόκληρο το ποσό αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο. Στο πρακτικό
συμπληρώνεται ο αριθμός του εκδοθέντος γραμματίου
είσπραξης ή τα στοιχεία της σχετικής χρηματικής / τραπεζικής εγγύησης.
Αν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν εμφανιστεί για την
υπογραφή του πρακτικού εκποίησης και την άμεση κατάθεση της προαναφερθείσας χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία
προσφορά την πρώτη εβδομάδα της δημοπρασίας, η
τιμή εκκίνησης για τη δεύτερη εβδομάδα δημοπρασίας
μειώνεται και ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της
αρχικής.
Αν και τη δεύτερη εβδομάδα, ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν εμφανιστεί για την υπογραφή του πρακτικού
εκποίησης και την άμεση κατάθεση της προαναφερθείσας χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης ή σε περίπτωση
που δεν υποβληθεί καμία προσφορά στη δημοπρασία,
η τιμή εκκίνησης για την Τρίτη εβδομάδα δημοπρασίας
μειώνεται και ορίζεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%)
της αρχικής.
Αν και την Τρίτη εβδομάδα ο αναδειχθείς πλειοδότης
δεν εμφανιστεί για την υπογραφή του πρακτικού εκποίησης και την άμεση κατάθεση της προαναφερθείσας
χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης ή σε περίπτωση που
δεν υποβληθεί καμία προσφορά, το εμπόρευμα επαναδημοπρατείται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του
παρόντος κανονισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής που κατέβαλε ο πρώτος πλειοδότης στη σχετική δημοπρασία καταπίπτει χωρίς άλλο
υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Με εισήγηση της Επιτροπής Δημοπρασίας και την έγκριση του Συμβουλίου Διεύθυνσης,
με βάσει προϋπάρχοντα στοιχεία, αποκλείεται της δημοπρασίας ο εκ συστήματος ασυνεπής προς τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό
για ένα έτος.
Άρθρο 10
Αποτέλεσμα δημοπρασίας Κατακύρωση- Βεβαίωση
Το πρακτικό εκποίησης με όλα τα σχετικά έγγραφα
υποβάλλονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. ή κατόπιν εντολής του στο Γενικό Διευθυντή της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο οποίος κατακυρώνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αποτέλεσμα της.
Η κατακυρωτική Απόφαση κοινοποιείται στον πλειοδότη άμεσα και τοιχοκολλείται στο χώρο της δημοπρασίας. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του
οποίου έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας, υποχρεούται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από τη λήψη
της κατακυρωτικής απόφασης να καταβάλει το τυχόν
υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος, καθώς και τη δαπάνη
για τη δημοσίευση των διακηρύξεων.
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Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επιστρέφεται
άτοκα η εγγύηση, χωρίς να έχει άλλο δικαίωμα ο πλειοδότης.
Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο πλειοδότης δεν
καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος, η
εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει χωρίς άλλο υπέρ
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Το εμπόρευμα είτε εκποιείται σε επόμενη
δημοπρασία, αν είναι δυνατόν, είτε κηρύσσεται εκ νέου
αζήτητο, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος,
χωρίς συμψηφισμό της εγγύησης με το αποτέλεσμα της
επόμενης δημοπρασίας.
Τα αζήτητα εμπορεύματα που εκποιούνται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει να
παραλαμβάνονται από τον πλειοδότη μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες,
μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία
υποβάλλεται πριν την πλήρωση του χρόνου που καθορίζει η σχετική διακήρυξη. Αν περάσουν οι παραπάνω
προθεσμίες χωρίς να παραληφθούν και χωρίς να τακτοποιηθούν τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τα εμπορεύματα
θεωρούνται πάλι αζήτητα και ακολουθεί νέα εκποίηση.
Το εκπλειστηρίασμα που έχει καταβληθεί καταπίπτει
υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Για τα εύφλεκτα και επικίνδυνα αζήτητα εμπορεύματα, ο χρόνος παραλαβής μειώνεται σε
δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης του
αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Άρθρο 11
Επαναδημοπράτηση εμπορευμάτων
Εμπορεύματα που δεν υποβλήθηκε προσφορά για
τρεις (3) συνεχόμενες εβδομάδες ή εμπορεύματα που
ο πλειοδότης δεν έχει καταβάλει το σύνολο του εκπλειστηριάσματος ή εμπορεύματα που ο πλειοδότης δεν τα
παρέλαβε κηρύσσονται εκ νέου ως αζήτητα.
Τα εμπορεύματα αυτά δημοπρατούνται σε επαναληπτική δημοπρασία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού.
Η τιμή εκκίνησης στην επαναληπτική δημοπρασία
μειώνεται και ορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) από
την τιμή που ορίστηκε, από την Επιτροπή Επαλήθευσης,
κατά την αρχική δημοπρασία.
Αν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν εμφανιστεί για την
υπογραφή του πρακτικού εκποίησης και την άμεση κατάθεση της προαναφερθείσας χρηματικής ή τραπεζικής
εγγύησης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία προσφορά την πρώτη εβδομάδα της επαναληπτικής δημοπρασίας, η τιμή εκκίνησης για τη δεύτερη εβδομάδα της
επαναληπτικής δημοπρασίας μειώνεται και ορίζεται στο
πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής.
Αν και στη δεύτερη εβδομάδα της επαναληπτικής
δημοπρασίας, ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν εμφανιστεί για την υπογραφή του πρακτικού εκποίησης και
την άμεση κατάθεση της σχετικής χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί
καμία προσφορά στη δημοπρασία, η τιμή εκκίνησης για
την τρίτη εβδομάδα της επαναληπτικής δημοπρασίας
μειώνεται και ορίζεται στο σαράντα τοις εκατό (40%)
της αρχικής.
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Αν και μετά τη νέα δημοπρασία το εμπόρευμα δεν
εκπλειστηριαστεί, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 14 του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 12
Καταβολή εκπλειστηριάσματος Αδυναμία παραλαβής εμπορεύματος
Ο δικαιούχος των εμπορευμάτων υποχρεούται να καταβάλει το εκπλειστηρίασμα στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
ή στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ως προβλέπεται κάθε φορά από το Νόμο για την καταβολή μετρητών, και εκδίδεται το οικείο αποδεικτικό είσπραξης.
Αντίγραφο του αποδεικτικού είσπραξης τοποθετείται
μαζί με τα σχετικά παραστατικά της δημοπρασίας στο
φάκελο του εμπορεύματος που εκποιήθηκε. Ο δικαιούχος των εμπορευμάτων υποχρεούται να καταβάλει και τη
δαπάνη για τη δημοσίευση των διακηρύξεων. Τα έξοδα
της δημοσίευσης των διακηρύξεων υπολογίζονται σε
ποσοστό δέκα τοκ εκατό (10%) επί της προσφοράς του
πλειοδότη, έως 300 € και σε ποσοστό τέσσερα τοκ εκατό
(4%) για προσφορά άνω των 300 €, και μέχρι ποσού 60 €
κατ’ ανώτατο.
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με τα αρμόδια τμήματα μεριμνά για την
οικονομική τακτοποίηση των πάσης φύσης δικαιωμάτων. Από το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται ικανοποιούνται προνομιακά οι απαιτήσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
για τα κάθε είδους οφειλόμενα δικαιώματα, από την
εκφόρτωση, παραλαβή, αποθήκευση και τυχόν άλλες
υπηρεσίες, των εν λόγω εμπορευμάτων.
Αν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία που
έγινε η δημοπρασία, ο κύριος του εμπορεύματος που
κηρύχθηκε αζήτητο και εκποιήθηκε, υποβάλει σχετική
αίτηση και φέρει τίτλους που αποδεικνύουν πλήρως την
κυριότητα του (όπως διατακτική παράδοσης), η αρμόδια
κατά αντικείμενο Διεύθυνση, εισηγείται στη Διεύθυνση
Οικονομικού να αποδοθεί το ποσό του εκπλειστηριάσματος που απέμεινε.
Αν περάσει η πιο πάνω προθεσμία, χωρίς ο κύριος του
εμπορεύματος που εκποιήθηκε να υποβάλει αίτηση, μαζί
και τους τίτλους κυριότητας, με την οποία θα ζητά την
απόδοση του ποσού που απέμεινε από το εκπλειστηρίασμα, τούτο περιέρχεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ως απρόβλεπτο
έσοδο.
Αν η αρμόδια Διεύθυνση, κατά την εκκαθάριση των
δικαιωμάτων, διαπιστώσει ότι το εκπλειστηρίασμα που
επιτεύχθηκε, δεν επαρκεί για να καλύψει στο ακέραιο
όλα όσα οφείλονται από το εμπόρευμα που εκποιήθηκε,
μειώνει, μέχρι του ποσού αυτού τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε., που απορρέουν από τον κανονισμό και τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τα οποία πρέπει να
εισπραχθούν και εκδίδει τα κατά το νόμο παραστατικά.
Στη συνέχεια ο φάκελος αρχειοθετείται.
Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του εμπορεύματος, επειδή οι τελωνειακές διατάξεις που ισχύουν δεν
επιτρέπουν τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή,
το εκπλειστηρίασμα επιστρέφεται άτοκα στο δικαιούχο,
χωρίς καμία ευθύνη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται
να υποβάλλει αίτηση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
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ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης. Ο δικαιούχος επισυνάπτει υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση όλα
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της παραπάνω Αρχής.
Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
14 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 13
Ενέργειες του κυρίου του εμπορεύματος
Ο κύριος του εμπορεύματος που εκποιήθηκε ως αζήτητο, δικαιούται κατ’ εξαίρεση, να αιτηθεί εγγράφως την
παραλαβή του και μετά από την κατά το άρθρο 10 κοινοποίηση της κατακύρωσης στον τελευταίο πλειοδότη,
εφόσον:
- Προσκομίσει τους τίτλους κυριότητας.
- Εξοφλήσει όλα τα δικαιώματα που οφείλονται στην
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μαζί με τη δαπάνη δημοσίευσης των σχετικών
διακηρύξεων, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά.
- Δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το εκπλειστηρίασμα
από τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε
η δημοπρασία.
Η διαδικασία της δημοπρασίας ατονεί από μόνης της
σε αυτήν την περίπτωση, χωρίς ο δικαιούχος υπέρ του
οποίου έγινε κατακύρωση να έχει κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση. Οποιαδήποτε προκαταβολή έχει καταβάλει
ο πλειοδότης, υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, του
επιστρέφεται άμεσα άτοκα.
Το παραπάνω δικαίωμα του κυρίου του εμπορεύματος αποκλείεται, εάν ο δικαιούχος υπέρ του οποίου
έγινε κατακύρωση έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό
του εκπλειστηριάσματος, όπως αυτό βεβαιώνεται από
τα νόμιμα παραστατικά πριν από την ημερομηνία της
έγγραφης αίτησης του πρώτου, όπως αυτή βεβαιώνεται
από αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Άρθρο 14
Εμπορεύματα που δεν εκποιούνται
Για αζήτητα εμπορεύματα που δεν έγινε δυνατή εκποίηση τους, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, καλείται
το αρμόδιο πρακτορείο ή ο παραλήπτης να τα παραλάβει εντός δέκα (10) ημερών. Το πρακτορείο ή ο παραλήπτης απαλλάσσεται από τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
τα οποία οφείλονται για το εν λόγω εμπόρευμα. Εάν το
Πρακτορείο ή ο Παραλήπτης εντός τριάντα (30) ημερών
από την έγγραφη ειδοποίηση του δεν προβεί στην παραλαβή του προς επανεξαγωγή εμπορεύματος, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
ενεργεί για την καταστροφή του περιεχομένου του και ο
κύριος του εμπορεύματος επιβαρύνεται με αποθηκευτικά δικαιώματα ενός (1) μηνός, τα έξοδα καταστροφής
και τα λοιπά δικαιώματα.
Όσα από τα εμπορεύματα είναι προδήλως χωρίς εμπορική αξία, ή αυτή είναι μηδαμινή, ή κατέστησαν άχρηστα
λόγω βλάβης, ώστε να μην είναι δυνατή η διάθεση τους
για την κάλυψη των δικαιωμάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., είτε
επανεξάγονται είτε καταστρέφονται από τον κύριο του
εμπορεύματος ως αναφέρεται παραπάνω.
Η καταστροφή των πάσης φύσης εμπορευμάτων
πραγματοποιείται κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας
Διεύθυνσης και Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κατόπιν εντολής του, του Γενικού Διευθυντή της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
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Η καταστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.
Σημειώνεται ότι δεν εκποιούνται εμπορεύματα, στην
περίπτωση που αυτά στο σύνολο τους ή μέρος αυτών,
αποτελούνται από βρώσιμα είδη ή στην περίπτωση που
απαιτείται φυτοπαθολογικός ή κτηνιατρικός έλεγχος,
αλλά πραγματοποιείται η καταστροφή τους σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 15
Εμπορεύματα που εγκαταλείπονται
Ο κύριος εμπορεύματος μπορεί να δηλώσει εγγράφως
ότι το εγκαταλείπει αναφέροντας τα αίτια της εγκατάλειψης και καταθέτοντας ταυτόχρονα τους σχετικούς τίτλους κυριότητας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή
το εμπόρευμα εκποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
Ο κύριος που εγκαταλείπει το εμπόρευμα του οφείλει
να καταβάλει τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για το μέχρι
την ημέρα της εγκατάλειψης χρονικό διάστημα, όπως
αυτό βεβαιώνεται από την έγγραφη δήλωσή του.
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν δέχεται την εγκατάλειψη εμπορεύματος, στην περίπτωση που αυτό στο σύνολο του ή μέρος
αυτού, αποτελείται από βρώσιμα είδη ή στην περίπτωση
που απαιτείται φυτοπαθολογικός ή κτηνιατρικός έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζεται η καταστροφή
τους, ενώ ο κύριος αυτών οφείλει να προκαταβάλει στην
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τα έξοδα καταστροφής τους. Η καταστροφή
τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την
εγκατάλειψη εμπορεύματος:
• στην περίπτωση που αυτό στο σύνολο του ή μέρος
αυτού, αποτελείται από είδη, για τα οποία υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης τους ή/και που απαιτείται φυτοπαθολογικός ή κτηνιατρικός έλεγχος.
• στην περίπτωση που αυτό χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ή ιδιαίτερα επικίνδυνο από διεθνείς κώδικες και
συνθήκες
• για ειδικούς λόγους και στην περίπτωση που κριθεί
ότι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον κ.α.
• για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αιτιολογημένα.
Άρθρο 16
Εμπορευματοκιβώτια
Έμφορτα εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν παραληφθεί εντός τριών (3) μηνών από την εκφόρτωση τους
και δεν έχουν εξοφληθεί τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
που οφείλονται, κηρύσσονται αζήτητα σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά είτε παραμένουν στο χώρο στοιβασίας είτε
μεταφέρονται σε ειδικό χώρο, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, για όλο το
απαραίτητο διάστημα έως την οριστική εκποίησή τους.
Εάν μετά από την προκήρυξη δημοπρασίας και την
επαναληπτική προκήρυξη αυτής δεν καταστεί δυνατή
η εκποίηση τους, καλείται εγγράφως το αρμόδιο πρακτορείο ή ο παραλήπτης να φροντίσει είτε για την επανεξαγωγή του εμπορευματοκιβωτίου είτε για την καταστροφή αυτού. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτορείο ή
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ο Παραλήπτης επιβαρύνεται με τα αποθηκευτικά δικαιώματα κενού εμπορευματοκιβωτίου για χρονικό διάστημα
έως ενός (1) μηνός. Εάν το πρακτορείο ή ο παραλήπτης
εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του δεν προβεί στην παραλαβή του προς καταστροφή
εμπορευματοκιβωτίου, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενεργεί για την καταστροφή του περιεχομένου του και το πρακτορείο ή ο
παραλήπτης επιβαρύνεται με αποθηκευτικά δικαιώματα
κενού εμπορευματοκιβωτίου για διάστημα δύο (2) μηνών, τα έξοδα εκφόρτωσης και τα έξοδα καταστροφής.
Το πρακτορείο ή ο παραλήπτης μπορεί να ζητήσει την
εκκένωση του εμπορευματοκιβωτίου σε αποθήκη της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή σε ιδιωτική αποθήκη, η οποία λειτουργεί
εντός της ελεύθερης ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης
με άδεια λογιστικής αποθήκης από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση το πρακτορείο ή
ο παραλήπτης υποχρεούται να καταβάλει όλα τα δικαιώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., έως και την ημέρα της εκκένωσης.
Το εμπορευματοκιβώτιο παραδίδεται στο Πρακτορείο
ή στον Παραλήπτη μετά την εκκένωση. Το εμπόρευμα
εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Εάν δεν καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του εμπορεύματος σε δύο (2) δημοπρασίες
τα εμπορεύματα καταστρέφονται με έξοδα της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα,
εφόσον η εκκένωση πραγματοποιηθεί στις αποθήκες
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Κατ’ εξαίρεση, δεν εκκενώνονται εμπορευματοκιβώτια, τα οποία, σύμφωνα με το δηλωτικό τους, περιέχουν
εμπορεύματα που υπόκεινται σε αλλοίωση ή καθίστανται επικίνδυνα προς ανάλωση ή δεν δίδεται άδεια εισαγωγής τους στην επικράτεια από τις αρμόδιες αρχές ή
είναι άνευ εμπορικής αξίας ή ασυσκεύαστα ή χύδην ή σε
κατάψυξη ή εμπορεύματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να
μεταφερθούν σε αποθήκη ή είναι επικίνδυνα σύμφωνα
με τον κώδικα IMDG ή δεν κρίνεται σκόπιμη η εκκένωση
τους ή η μεταφορά τους.
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Άρθρο 17
Μεταβίβαση κυριότητας εκποιηθέντος
αζήτητου εμπορεύματος
Η μεταβίβαση της κυριότητας του αζήτητου εκποιηθέντος εμπορεύματος πραγματοποιείται μετά την έγγραφη
αίτηση του δικαιούχου υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό επίσημο
τιμολόγιο, το οποίο βεβαιώνει την πλήρη εξόφληση του
εκπλειστηριάσματος, ή άλλου σχετικού παραστατικού
απαιτηθεί.
Ο δικαιούχος υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση
σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να είναι ο αρχικός
κύριος του εκποιηθέντος εμπορεύματος.
Άρθρο 18
Εξαιρέσεις
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται η αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα διάφορα καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί ότι είναι συμμορφούμενα με την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία, ασφαλή ή/και κατάλληλα για διάθεση ή/και κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τα επικίνδυνα κατά IMDG εμπορεύματα.
Τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν κηρύσσονται
αζήτητα, είτε επανεξάγονται με ευθύνη του κύριου του
εμπορεύματος είτε καταστρέφονται άμεσα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν το πρακτορείο ή τον παραλήπτη.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την
22.12.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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