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Άξζξν 1
Δκπνξεύκαηα πνπ θεξύζζνληαη αδήηεηα
1. Δκπνξεχκαηα ηξίησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηνπο θαηά λφκν απνζεθεπηηθνχο
ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θαη παξακέλνπλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ
Τεισλεηαθή Ννκνζεζία ρξνληθψλ νξίσλ, ρσξίο λα ιάβνπλ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ,
θεξχζζνληαη αδήηεηα θαη εθπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.,
χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Δπνπηεχνληνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο Τεισλείνπ.
2. Δκπνξεχκαηα πνπ ηεινχλ ζε ηεισλεηαθή απνηακίεπζε ρσξίο πεξηνξηζκέλν
ρξφλν, θεξχζζνληαη αδήηεηα, εθφζνλ ν απνηακηεπηήο δελ θαηαβάιεη, κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ θάζε θνξά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ θαλνληζκνχ νξίδνπλ, ηα
απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα πνπ νθείιεη γηα ην ρξφλν πνπ δηέξξεπζε, ή δειψζεη κε
έγγξαθφ ηνπ φηη ηα εγθαηαιείπεη. Σηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ππνβάιεη
εμνθιεκέλν ην ζρεηηθφ δειηίν απνηακίεπζεο θαη λα θαηαβάιεη ζπγρξφλσο φια ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ΟΛΠ πνπ νθείιεη, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε,
πνπ ελδερφκελα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ
εκπνξεπκάησλ.
Άξζξν 2
Καηαζηάζεηο θαη πξωηόθνιια αδεηήηωλ
1. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
ζηηο πξνζσξηλέο απνζήθεο ή ηα πισηά κέζα, ππνρξενχληαη, κεηά πάξνδν ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθθφξησζήο ηνπο, λα ππνβάινπλ ζηα αξκφδηα Τκήκαηα
θαηάζηαζε κε ηα απαξαίηεηα αληίγξαθα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα
εκπνξεχκαηα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 1.
Ζ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία είλαη ελδεηθηηθή θαη δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζηε
λνκηκφηεηα είζπξαμεο ησλ αληίζηνηρσλ απνζεθεπηηθψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ
ΟΛΠ, γηα ην πέξα απφ ηελ πξνζεζκία απηή ρξνληθφ δηάζηεκα. Σπλεπάγεηαη φκσο
ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ππαίηηνπ ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ, αλ ε θαζπζηέξεζε είλαη
αδηθαηνιφγεηε θαη μεπεξλά ηνλ έλα (1) κήλα.
2. Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο αδεηήησλ απνζηέιινληαη ζηα Τκήκαηα Δηζαγσγήο
θαη ζην Τκήκα Δθκεηάιιεπζεο Πισηψλ Μέζσλ, φπνπ ειέγρνληαη κε βάζε ηα
παξαζηαηηθά ηνπ νηθείνπ θαθέινπ ηνπ δεισηηθνχ θαη ζπληάζζνληαη ηα ζρεηηθά
πξσηφθνιια αδεηήησλ.
3. Τν Τκήκα Απνηακίεπζεο ππνρξενχηαη, κέζα ζε έλα (1) κήλα ην αξγφηεξν, λα
ζπληάμεη θαηάζηαζε, κε ηα απαξαίηεηα αληίγξαθα, ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε παξαγξ. 2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 1 θαη πνπ έρνπλ απνηακηεπζεί
ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο Πεηξαηά θαη αθνχ
ειέγμεη ηα επίζεκα ζηνηρεία λα εθδψζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια αδεηήησλ.
Σε θάζε πξσηφθνιιν πνπ εθδίδεη ην Τκήκα Απνηακίεπζεο επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν
ηνπ ρξεσζηηθνχ ζεκεηψκαηνο δηθαησκάησλ πνπ νθείινληαη ζηνλ ΟΛΠ θαη
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο απηνχ.
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4. Τα πξσηφθνιια αδεηήησλ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ
δεισηηθνχ, θαζψο θαη εθείλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξζή είζπξαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ. Δθδίδνληαη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα θαηά δεισηηθφ θαη
ρσξηζηά γηα θάζε θνξησηηθή, πξνζθνκίδνληαη δε θαη αξηζκνχληαη απφ ην Τκήκα
Αδεηήησλ θαη’ αχμνληα αξηζκφ γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε.
5. Έλα αληίηππν ησλ πξσηνθφιισλ απηψλ παξακέλεη ζην Τκήκα Αδεηήησλ,
ηνπνζεηείηαη ζε θάθειν κε αξηζκεηηθή ζεηξά θαη απνηειεί βηβιίν παξαθνινχζεζεο
απηψλ.
Τα ππφινηπα ηξία (3) αληίηππα επηζηξέθνληαη θαη έλα (1) απ’ απηά κπαίλεη ζην
θάθειν ηνπ δεισηηθνχ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο, γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ζηίρνπ, ή Γεληθήο Μεξίδαο Απνηακίεπζεο ή παξαζηαηηθνχ, ηα δε άιια δχν (2)
δηαβηβάδνληαη απφ ην Τκήκα Αδεηήησλ ζηελ νηθεία Γηαρείξηζε.
6. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο, κέζα ζ’ έλα κήλα ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ
πξσηνθφιινπ αδεηήησλ, κεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηφ ζηελ απνζήθε αδεηήησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη
ζρεηηθή πξάμε ζηα νηθεία πξσηφθνιια θαη ζπληάζζεηαη αληίζηνηρν ζεκείσκα
παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, έλα αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ακέζσο ζην
Τκήκα Αδεηήησλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη γηα ηε ρξέσζε ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο
πάλσ ζηελ άδεηα εμφδνπ.
7. Αδήηεηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο
απνζήθεο αδεηήησλ, ή γηα εηδηθνχο ιφγνπο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε κεηαθνξά ηνπο,
παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο ηεο αξρηθήο ηνπο εθθφξησζεο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ
Τκήκαηνο Αδεηήησλ θαη ζηε δηαρεηξηζηηθή επζχλε ηεο νηθείαο απνζήθεο, κε
αηηηνινγεκέλε Πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ αξκφδηνπ Τκήκαηνο πάλσ ζην ζψκα ηνπ
αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ αδεηήησλ. Γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο πξνζσξηλέο
απνζήθεο ελεκεξψλεηαη ην επνπηεχνλ Τεισλείν θαη γίλεηαη κλεία ζην Βηβιίν
ινγηζηηθήο απνζήθεο.
Τα εκπνξεχκαηα απηά, κέζα ζ’ έλα (1) κήλα ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ αδεηήησλ, επαιεζεχνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην επφκελν άξζξν.
8. Οη θαηαζηάζεηο ησλ αδεηήησλ εκπνξεπκάησλ ππνβάιινληαη ζην επνπηεχνλ
Τεισλείν.
Άξζξν 3
Δπηηξνπή θαη πξάμε επαιήζεπζεο
1. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην Γηαρεηξηζηή ηεο Απνζήθεο
Αδεηήησλ Δκπνξεπκάησλ, αθνινπζεί, εληφο ελφο (1) κελφο, ε επαιήζεπζε απηψλ
απφ πεληακειείο Δπηηξνπέο ηα κέιε ησλ νπνίσλ νξίδνληαη ηξία (3) απφ ηελ αξκφδηα
Γ/λζε ηνπ ΟΛΠ ΑΔ. θαη δχν (2) απφ ην επνπηεχνλ Τεισλείν (ειεγθηήο-επφπηεο). Τν
έξγν ηεο επηηξνπήο δχλαηαη λα ζπλδξάκεη ζπκβνπιεπηηθά θαη έλαο ηερληθφο
ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επαιήζεπζε ηνπ αδεηήηνπ
εκπνξεχκαηνο απαηηεί ηερληθέο γλψζεηο.
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2. Δκπνξεχκαηα νκνεηδή ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ή ππέξβαξα θαη νγθψδε, κπνξεί
λα επαιεζεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο πξνο ην βάξνο ή θαη ην πνζφ θαηά ηελ
παξάδνζή ηνπο, ζε πεξίπησζε δε δηαθνξάο κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, πνπ
ππεξβαίλεη ην 10%, ζπληάζζεηαη πξάμε πνπ δηθαηνινγεί ηε δηαθνξά απηή.
3. Αλ πξφθεηηαη γηα απνζθεπέο θαη εθφζνλ θαηά ηελ επαιήζεπζε δηαπηζησζεί φηη
κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ππάξρεη κεηαρεηξηζκέλνο ηκαηηζκφο, ην είδνο θαη ην
πνζφ απηνχ δελ πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα, αιιά, αθνχ δηαρσξηζηεί, δπγίδεηαη θαη
αλαγξάθεηαη ζπγθεληξσηηθά ην κηθηφ βάξνο ηνπ.
4. Με πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Δπαιήζεπζεο πνπ ζπληάζζεηαη ζην αληίηππν
πξσηνθφιινπ αδεηήησλ, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζ’ απηή θαη ζε θείλν ηεο νηθείαο
δηαρείξηζεο, βεβαηψλεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ γίλεηαη ε
επαιήζεπζε, ε θαηάζηαζε ησλ θηβσηίσλ, δεκάησλ, δνρείσλ θιπ (παξαβηαζκέλσλ ή
φρη) θαη ην κηθηφ βάξνο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη ηα θφιια θαη πεξηγξάθεηαη ην
πεξηερφκελφ ηνπο, θαη’ είδνο θαη πνζφ, φπσο θαη ε θαηάζηαζε απηψλ, αλ πξνθχπηεη
απηή απφ εμσηεξηθέο ελδείμεηο (θζαξκέλν, θαηαζηξακκέλν, νμεηδσκέλν θιπ).
Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, ην θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, φπνπ ηνχην
επηβάιιεηαη.
5. Όηαλ ηειεηψζεη ε επαιήζεπζε ππνγξάθεηαη ην πξαθηηθφ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο
απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη αληίγξαθν κελ απηνχ παξακέλεη θαη θπιάζζεηαη
απφ ηελ νηθεία δηαρείξηζε, ην δε πξσηφηππν ππνβάιιεηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, απφ
ηελ Δπηηξνπή, ζην Τκήκα Αδεηήησλ, καδί κε ηα ηπρφλ έληππα πξνδηαγξαθψλ ηνπ
εκπνξεχκαηνο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο εθπνίεζεο, θαζψο θαη απφ κηθξά
δείγκαηα απηνχ, φπνπ ηνχην είλαη απαξαίηεην θαη δπλαηφ.
6. Σηε ζπλέρεηα ην επνπηεχνλ Τεισλείν εγθξίλεη κε πξάμε ηνπ ηελ εθπνίεζε ησλ
επαιεζεπζέλησλ εκπνξεπκάησλ. Σε πεξίπησζε εκθφξησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ,
ησλ νπνίσλ ε εθθέλσζε είλαη αδχλαηε ή αζχκθνξε ιφγσ είδνπο ή ζπζθεπαζίαο ή
φγθνπ, ην επνπηεχνλ Τεισλείν δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ παξάδνζή ηνπο εκθφξησλ
κεηά ηελ εθπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Άξζξν 4
Γηαθήξπμε εθπνίεζεο αδεηήηωλ.
1. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ν
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα, εθδίδεη
κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, δηαθήξπμε γηα ηελ εθπνίεζή ηνπο κε
πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. Σηε
δηαθήξπμε αλαθέξεηαη ε ηηκή εθθίλεζεο, ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ
δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ηα ζηνηρεία ησλ πξνο εθπνίεζε εκπνξεπκάησλ
θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο εθπνίεζήο ηνπο.
2. Πεξίιεςε ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη, πέληε (5) ηνπιάρηζην εκέξεο
πξηλ γίλεη ε δεκνπξαζία, ζε δχν, ην ιηγφηεξν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο απφ ηηο νπνίεο
ε κία ππνρξεσηηθά ηεο Αζήλαο. Ζ δαπάλε γηα ηε δεκνζίεπζε απηή θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ΟΛΠ ΑΔ θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν
αγνξαζηή-πιεηνδφηε ή ηνλ θχξην ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαιάβεη
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ν ίδηνο.
3. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ηνηρνθνιιάηαη έμσ απφ ηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ
ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ ΟΛΠ.
4. Αληίγξαθν, επίζεο, ηεο δηαθήξπμεο απηήο απνζηέιιεηαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ
Τκήκαηνο Αδεηήησλ, ζηα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα Αζήλαο-Πεηξαηά,
ηα Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα Αζήλαο - Πεηξαηά, ηνπο Δκπνξηθνχο Σπιιφγνπο Αζήλαο –
Πεηξαηά, ην Σχιινγν Δθηεισληζηψλ Πεηξαηά-Αζήλαο, ηνλ Παλειιήλην Σχιινγν
Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ, ηε Γηεζλή Ναπηηθή Έλσζε, θαη φπνπ αιινχ θξίλεηαη ζθφπηκν,
γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζε ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη
ελδηαθεξφκελνη.
Άξζξν 5
Καηάζηαζε εκπνξεπκάηωλ – Τπνρξεώζεηο ελδηαθεξνκέλνπ
1. Τα αδήηεηα εκπνξεχκαηα εθπνηνχληαη φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε
επαιήζεπζεο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο
ζηηο απνζήθεο.
2. Ο ΟΛΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ κε αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ
είδνπο θαη ηεο ηδηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ, νχηε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο επαιήζεπζεο απφ ηελ νηθεία δηαρείξηζε θαη λα δεη ηα εκπνξεχκαηα
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο, κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δεκνπξαζίαο ζε
ψξεο θαη εκέξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ
3, πνπ δελ έγηλε επαιήζεπζε ηνπ βάξνπο ή φγθνπ ηνπο, γηα ηνλ αξρηθφ ππνινγηζκφ
ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ, ιακβάλεηαη ην πνζφ πνπ
δειψζεθε ή ην κηθηφ βάξνο ή ν φγθνο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε δε εμαθξίβσζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ βάξνπο ή φγθνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ, γηα ηνλ ηειηθφ
πξνζδηνξηζκφ, ηφζν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, φζν θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ
ΟΛΠ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή δχγηζε ή νγθνκέηξεζή ηνπο, πξν ηεο
εμφδνπ απφ ην ρψξν ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
4. Γηα ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη νη δαζκνί θαη
ινηπνί ζρεηηθνί θφξνη, ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
Τεισλεηαθφ Κψδηθα.
5. Δπίζεο θαηαβάιινληαη νη ρξεψζεηο γηα απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
εθπνηήζεθαλ, απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο
ηεο δεκνπξαζίαο θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο. Ωο πξψηε εκέξα ππνινγηζκνχ ησλ
ρξεψζεσλ απνζήθεπζεο, ινγίδεηαη απηή πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε ηεο
θαηαθχξσζεο ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ρξεψζεσλ
απνζήθεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο 1εο θιίκαθαο γηα απνζήθεπζε γεληθψλ
εκπνξεπκάησλ ηνπ ηηκνινγίνπ Νν 1 απφ ηελ 1ε έσο ηελ 10ε εκέξα παξακνλήο ηνπο
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. Δάλ δελ παξαιεθζνχλ εληφο
ηνπ 10εκέξνπ ε ρξέσζε γηα ηηο πιένλ ησλ 10 εκεξψλ ππνινγίδεηαη κε ηηο ρξεψζεηο
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ηεο 4εο θιίκαθαο ηνπ αλσηέξσ ηηκνινγίνπ. Ζ ρξέσζε απνζεθεπηηθψλ δηθαησκάησλ,
πνπ ηζρχεη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηήζεθαλ απφ
ηνλ ΟΛΠ, ηζρχεη θαη γηα ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηνχληαη απφ ην Τεισλείν.
6. Σηηο εθπνηήζεηο ησλ αδεηήησλ εκπνξεπκάησλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πεξί απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ εηζαγσγήο.
Άξζξν 6
Σηκή εθθίλεζεο
1.α. Ζ ηηκή εθθίλεζεο γηα ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο
ηεο ΟΛΠ Α.Δ. θαη πξφθεηηαη λα δεκνπξαηεζνχλ, θαζνξίδεηαη απφ ην Τκήκα Αδεηήησλ
θαη ππνινγίδεηαη απφ ην Τκήκα Δζφδσλ κε βάζε ηηο ρξεψζεηο γεληθψλ
εκπνξεπκάησλ ηνπ Τηκνινγίνπ 1, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ νγδφληα (180)
εκεξψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο
ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. Ο ππνινγηζκφο ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο ρξεψζεηο απνζήθεπζεο γεληθψλ
εκπνξεπκάησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δεκνπξαζίαο.
β. Ζ ηηκή εθθίλεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 20% γηα ηελ θάιπςε ησλ
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη θαηψηεξε ησλ
250 €.
2. Καη’ εμαίξεζε, ε ηηκή εθθίλεζεο γηα ηελ εθπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 (πιενλάζκαηα απνζήθεο), θαζνξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε
ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ Τκήκαηνο Αδεηήησλ.
3. Ζ ηηκή εθθίλεζεο κεηψλεηαη δηαδνρηθά, θαη κέρξη δχν (2), θαη’ αλψηαην φξην
επαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θακία πξνζθνξά ελδηαθεξνκέλνπ.
4. Ζ ηηκή εθθίλεζεο γηα εκπφξεπκα πνπ απνξξίθζεθε ε θαηαθχξσζή ηνπ απφ ηνλ
Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ΟΛΠ ΑΔ ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Καλνληζκνχ απηνχ, κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθφζνλ δελ
ππάξμεη θακία πξνζθνξά ελδηαθεξνκέλνπ ζε δχν (2) επαλαιεπηηθέο δεκνπξαζίεο.
Ωο ηηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη ε πξνζθνξά πνπ απνξξίθζεθε.
Άξζξν 7
πκκεηνρή ζηηο δεκνπξαζίεο
1. Σηηο δεκνπξαζίεο εθπνίεζεο Αδεηήησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί
ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., άκεζα ή δηα ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαη ηνπο ζπγγελείο απηνχ κέρξη θαη
ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείαο. Ο ΟΛΠ ΑΔ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο
δεκνπξαζίεο εθπνίεζεο αδεηήησλ, δηα ηεο Γηεπζχλζεσο Πξνκεζεηψλ χζηεξα απφ
Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ.
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2. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ γίλεηαη κε ηελ
επίδεημε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ:
Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην,
Δθθαζαξηζηηθφ Σεκείσκα ηεο εθνξίαο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο ή βεβαίσζε
απφδνζεο Α.Φ.Μ.(αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ) θαη
Απνδεηθηηθφ βεβαίσζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο (π.ρ. ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ).
Σε πεξίπησζε πνπ θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ άιινπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε Δμνπζηνδφηεζεο ζεσξεκέλεο γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληα ή πξφζθαην Σπκβνιαηνγξαθηθφ
Πιεξεμνχζην.
3. Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ,επηθπξσκέλνπ Καηαζηαηηθνχ, ζε πεξίπησζε δε
εθπξνζψπεζεο εηαηξείαο απφ άιιν πξφζσπν, απαηηείηαη Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ή εμνπζηνδφηεζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ή πξφζθαην
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο.
4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δεκνπξαζίεο εθπνίεζεο
αδεηήησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ΟΛΠ Α.Δ. απνηειεί ε θαηάζεζε Δγγχεζεο Σπκκεηνρήο,
πνζνχ 500 επξψ (κεηξεηά ή ηξαπεδηθή επηηαγή), ζην ηακείν ηεο Υπεξεζίαο ηελ
πξνεγνπκέλε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ή πξηλ ηελ ψξα έλαξμεο ηεο
θαηάζεζεο ησλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
εθπνίεζεο, ζηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ γξακκάηην είζπξαμήο ηεο.
Τν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα επηζηξέθεηαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ
δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ εγγχεζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πιεηνδφηεο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο
θαηαθχξσζεο γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα πξσηφθνιια πξνζθνξάο ηνπ (δειαδή δελ
πξνζππφγξαςε ην πξαθηηθφ εθπνίεζεο θαη δελ θαηέζεζε ην ¼ ηνπιάρηζηνλ ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ή δελ ζπλέηξεμε ν έλαο απφ ηνπο δχν ιφγνπο).
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε αλαπιεηζηεξηαζκφ, ζα θαηαηίζεηαη σο
Δγγχεζε Σπκκεηνρήο πνζφ ίζν πξνο ην 1/3 ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζεο.
Άξζξν 8
Δπηηξνπή – Πξαθηηθό Δθπνίεζεο
1. Ζ δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε ησλ αδεηήησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζε επηηξνπή,
πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ππαιιήινπο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, κε ηζάξηζκνπο
αλαπιεξσηέο θαη πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ.
Ζ δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Δπηηξνπψλ
Δθπνίεζεο, εθφζνλ ηνχην επηβάιινπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνπξαζηψλ παξίζηαηαη θαη ζπλδξάκεη λνκηθά ην έξγν ηεο
Δπηηξνπήο, Γηθεγφξνο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ..
Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε ζπκκεηέρνληνο επηβεβαηψλεηαη ε απνδνρή
ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο.
Γελ επηηξέπεηαη αλάθιεζε θαηαηεζείζαο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.

Σειίδα 7 απφ 15

2. Όηαλ πεξάζεη ε ψξα πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ
πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηηο απνζθξαγίδεη ακέζσο θαη ζπγθξίλεη ηηο ηηκέο πνπ
αλαγξάθνληαη ζε απηέο θαη ακέζσο κεηά ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη δεκφζηα ην
νλνκαηεπψλπκν απηνχ πνπ πξνζέθεξε ηε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ην χςνο απηήο. Σε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη πιεηνδφηεο κε ηζφηηκεο πξνζθνξέο,
ππνβάιινληαη λέεο θιεηζηέο πξνζθνξέο κφλν απφ ηνπο ηζνςεθίζαληεο.
Ζ θαηαθχξσζε θάζε δεκνπξαηεζέληνο εκπνξεχκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
αξηζκφ Πξσηνθφιινπ Αδεηήησλ Δκπνξεπκάησλ.
3. Γηα θάζε εκπφξεπκα πνπ δεκνπξαηείηαη ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην
νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε πνπ αλαδείρζεθε θαη ε ηηκή πνπ
πξνζθέξζεθε απ’ απηφλ. Τν πξαθηηθφ ηνχην ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ θήξπθα, ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ ππάιιειν
ηνπ ΟΛΠ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα
αδήηεηα εκπνξεχκαηα.
4. Ο πιεηνδφηεο πνπ αλαδείρζεθε, θαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, λα
πξνζππνγξάςεη ην πξαθηηθφ εθπνίεζεο θαη νθείιεη λα θαηαζέζεη ακέζσο ρξεκαηηθή
ή ηξαπεδηθή εγγχεζε, ίζε κε ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζην ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ή
θαη νιφθιεξν ην πνζφ απηήο, ζεκεηψλεηαη δε ζην πξαθηηθφ ν αξηζκφο ηνπ γξακκαηίνπ
είζπξαμεο, πνπ εθδφζεθε, ή ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
5. Ζ πην πάλσ ρξεκαηηθή ή ηξαπεδηθή εγγχεζε εηζπξάηηεηαη ή παξαιακβάλεηαη
απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Δζφδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία.
6. Αλ ν πιεηνδφηεο πνπ αλαδείρηεθε δελ εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
πξαθηηθνχ εθπνίεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ ρξεκαηηθήο ή ηξαπεδηθήο
εγγχεζεο, ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή εθπνίεζεο ζηνλ δεχηεξν
πιεηνδφηε εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ δελ είλαη θαηψηεξε ηνπ 90% ηεο πξνζθνξάο ηνπ
πξψηνπ πιεηδνηήζαληα, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθ. β΄ ηεο
παξαγξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ.
Σηελ πεξίπησζε απηή, κε εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή Διεπζέξαο Εψλεο, δχλαηαη ην αξκφδην
φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., κε απφθαζή ηνπ, λα εμαηξέζεη ηνλ αζπλεπή
πιεηνδφηε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επφκελεο δεκνπξαζίεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξη έλα (1) έηνο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο
έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 10 πεξί αλαπιεηζηεξηαζκνχ.
7. Ζ ππνβνιή
απαξάδεθηε.

αληηπξνζθνξάο

ζην

απνηέιεζκα

ηεο

δεκνπξαζίαο

είλαη

Άξζξν 9
Απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο – Καηαθύξωζε – Βεβαίωζε
1. Τν Πξαθηηθφ εθπνίεζεο, κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ηε γλψκε ηνπ
Πξντζηακέλνπ Αδεηήησλ θαη ηνπ Γηεπζπληή Διεπζέξαο Εψλεο, ππνβάιιεηαη ζην
αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ην νπνίν, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εξγαζίκσλ εκεξψλ, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην απνηέιεζκα απηήο.
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2. Ζ πην πάλσ απφθαζε, φηαλ αθνξά έγθξηζε θαηαθχξσζεο, θνηλνπνηείηαη κε
ηνηρνθφιιεζε ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ πνπ γίλνληαη νη δεκνπξαζίεο, κέζα ζε πέληε
(5) εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηεο, κε ηε θξνληίδα ηνπ Τκήκαηνο Αδεηήησλ, βεβαηψλεηαη
δε κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ απηνχ.
3. Σε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
επ’ νλφκαηη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη, κέζα ζε πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ηνηρνθφιιεζε, λα θαηαβάιεη ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ
εθπιεηζηεξηάζκαηνο, θαζψο θαη ηε δαπάλε γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ δηαθεξχμεσλ.
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ δηαθεξχμεσλ ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πιεηνδφηε έσο 300 € θαη ζε πνζνζηφ 4% γηα πξνζθνξά άλσ ησλ
300 € θαη κέρξη πνζνχ 60 € θαη’ αλψηαην.
4. Αλ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ν πιεηνδφηεο δελ θαηαβάιεη ην ηπρφλ
ππφινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη, ρσξίο
άιιν, ππέξ ηνπ ΟΛΠ θαη γίλεηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο, ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη απηφ ζην
απνηέιεζκα ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ.
5. Τα Αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ απηνχ, πξέπεη λα βεβαησζνχλ ζε ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
δεκνπξαζίαο.
8. Αλ πεξάζνπλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο ζην κεηαμχ λα έρεη γίλεη
βεβαησηηθή πξάμε ζε ζρεηηθφ ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, ηα εκπνξεχκαηα απηά
ζεσξνχληαη αδήηεηα θαη αθνινπζεί λέα εθπνίεζε, κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. Σηελ πεξίπησζε απηή ην
εθπιεηζηεξίαζκα πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ.
9. Γηα θάζε πεξίπησζε ν αξκφδηνο θαηαρσξεηήο αλαγξάθεη ζην Τεισλεηαθφ
παξαζηαηηθφ, θαηά ηε βεβαίσζή ηνπ, ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη
ηνχην δεθηφ απφ ην Τεισλείν γηα θαηαρψξεζε.
Άξζξν 10
Αλαπιεηζηεξηαζκόο
1. Ο αλαπιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο
Γηεχζπλζεο θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Αδεηήησλ, κέζα ζε δχν (2)
κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο.
2. Γηα ηελ ελεκέξσζε απηνχ πνπ ζε βάξνο ηνπ γίλεηαη ν αλαπιεηζηεξηαζκφο,
ηνηρνθνιιάηαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ Τκήκαηνο Αδεηήησλ, έμσ απφ ηελ αίζνπζα ησλ
δεκνπξαζηψλ, ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία απηνχ
θαζψο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ.
3. Καηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ ε Δπηηξνπή θαηαθπξψλεη ην εκπφξεπκα ζηνλ
πιεηνδφηε θαη εάλ απηφο απνδεηρζεί αζπλεπήο (δειαδή δελ θαηαβάιιεη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ, δελ ππνγξάθεη ην Πξαθηηθφ Δθπνίεζεο) ζηνλ επφκελν ή
κεζεπφκελν θ.ι.π., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή πνπ πξνζθέξζεθε δελ είλαη
θαηψηεξε ηνπ ¼ ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζεο. Τν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη
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ζην αθέξαην, κεηά ην ηέινο ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ, ρσξίο λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία
ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 9.
Αλ ζηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ επηηεπρζεί κηθξφηεξε πξνζθνξά, ηφηε ε δηαθνξά πνπ
ππάξρεη κεηαμχ απηήο θαη εθείλεο πνπ αξρηθά επηηεχρζεθε, αλαδεηείηαη απφ ηνλ ΟΛΠ,
απφ εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπιεηζηεξηαζκφο, εηζπξάηηεηαη δε κε ηα
λφκηκα αλαγθαζηηθά κέηξα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ.
4. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθεξζεί θακία ηηκή ή απηή πνπ πξνζθέξζεθε είλαη
κηθξφηεξε απφ ηελ παξαπάλσ (1/4), ν αλαπιεηζηεξηαζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε έλα
(1) κήλα ην αξγφηεξν. Αλ θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ππάξμεη ην ίδην απνηέιεζκα, ηφηε
επηδηψθεηαη απφ ηνλ ΟΛΠ ε είζπξαμε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο απφ
εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπιεηζηεξηαζκφο.
5. Μεηά απ’ απηά ην εκπφξεπκα πεξηέξρεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γεκνζίνπ γηα
ηελ παξαπέξα δηαρείξηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη
κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξ. 2 εδαθ.ζ΄ θαη παξαγξ.3 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Α.Ν. 1559/50, φπσο απηφο θπξψζεθε κε ην Ν. 1630/51.

Άξζξν 11
Καηαβνιή εθπιεηζηεξηάζκαηνο – Αδπλακία παξαιαβήο εκπνξεύκαηνο
1. Κάζε θαηαβνιή ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο κε κνξθή εγγχεζεο ή εμφθιεζεο
γίλεηαη κε παξαθαηάζεζε ζην Τακείν ηνπ ΟΛΠ θαη κε ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ
απνδεηθηηθψλ είζπξαμεο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη, καδί κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά
ηεο Γεκνπξαζίαο, ζην θάθειν ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ εθπνηήζεθε, ηνλ νπνίν ηεξεί
ην Τκήκα Αδεηήησλ.
2. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαιαβήο ηνπ εκπνξεχκαηνο, επεηδή νη
απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο εηζαγσγήο πνπ ηζρχνπλ δελ επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο
απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ην εθπιεηζηεξίαζκα επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν, ρσξίο θακία
επζχλε ή ππνρξέσζε ηνπ ΟΛΠ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε, κέζα ζε πξνζεζκία εθαηφλ είθνζη
(120) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη
ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά, επηβεβαησηηθά θιπ έγγξαθα ηεο παξαπάλσ
Αξρήο θαη πξνθεηκέλνπ γηα εκπφξεπκα πνπ έρεη απνηακηεπζεί επηζπλάπηεηαη θαη ν
ηίηινο απνηακίεπζεο απηνχ.
Γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Καλνληζκνχ απηνχ.
3. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν
πιεηνδφηεο παξέιαβε ην εκπφξεπκα, ην Τκήκα Αδεηήησλ ζηέιλεη ην θάθειν πνπ έρεη
εμνθιεζεί ζην Τκήκα Δζφδσλ.
Τν Τκήκα απηφ, πξνβαίλεη, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειν ζηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιψλ θαη ζηελ ηειηθή εθθαζάξηζε θαη
είζπξαμε ησλ θάζε κνξθήο δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ πνπ νθείινληαη απφ ην
εκπφξεπκα πνπ εθπνηήζεθε.
Αλ ην Τκήκα Δζφδσλ, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ, δηαπηζηψζεη
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φηη ην εθπιεηζηεξίαζκα πνπ επηηεχρζεθε, δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ζην αθέξαην
φια φζα νθείινληαη απφ ην εκπφξεπκα πνπ εθπνηήζεθε, κεηψλεη νίθνζελ, κέρξη ηνπ
πνζνχ απηνχ, ηα απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα, πνπ πξέπεη λα εηζπξαρζνχλ. Αλ ππάξρεη
πιεφλαζκα απηνχ, εθδίδεη λέν γξακκάηην πξνθαηαβνιήο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ
νηθείν θάθειν.
4. Αθνχ γίλεη, θαηά ηα παξαπάλσ, ε εθθαζάξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ θαη ε
ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνθαηαβνιψλ, νη θάθεινη επηζηξέθνληαη ζην Τκήκα
Αδεηήησλ.
Όζνη απφ ηνπο θαθέινπο απηνχο δελ παξνπζηάδνπλ ππφινηπν, ζηέιλνληαη ζηε
Γηεχζπλζε Διέγρνπ, γηα λα γίλεη ν έιεγρνο πνπ επηβάιιεηαη. Οη ππφινηπνη
παξακέλνπλ ζην Τκήκα Αδεηήησλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ήζειε
ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο πνπ απφκεηλε, ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
Άξζξν 12
Δλέξγεηεο θπξίνπ ηνπ εκπνξεύκαηνο
Ο θχξηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ εθπνηήζεθε σο αδήηεην, δηθαηνχηαη λα
δεηήζεη ηελ παξαιαβή απηνχ θαη κεηά απφ ηελ, θαηά ην άξζξν 9, θνηλνπνίεζε ηεο
θαηαθχξσζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε, κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαθάησ
πξνυπνζέζεσλ:
α. Να πξνζθνκίζεη ηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο.
β. Να εμνθιήζεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ ΟΛΠ, καδί θαη ηε
δαπάλε γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθεξχμεσλ θαη
γ. Να κελ έρεη θαηαβιεζεί νιφθιεξν ην εθπιεηζηεξίαζκα απφ ηνλ ηειεπηαίν
πιεηνδφηε.
Αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο αηνλεί απφ
κφλε ηεο, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απηνχ πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε, ε
δε πξνθαηαβνιή πνπ είρε θάλεη ηνπ επηζηξέθεηαη.
1.

2.

Τν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ θπξίνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο απνθιείεηαη, αλ ν
ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο έρεη θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ
εθπιεηζηεξηάζκαηνο, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηθήο ηνπ αίηεζεο.

Ζ βεβαίσζε αδεηήηνπ εκπνξεχκαηνο ηνπ ίδηνπ πξσηνθφιινπ ζε Τεισλεηαθφ
Παξαζηαηηθφ, πνπ θαηαζέηεη ν θχξηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη
ηκεκαηηθά, εθηφο αλ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο παξαιήπηεο ζηελ ίδηα
θνξησηηθή.
Μπνξεί φκσο, λα γίλεη βεβαίσζε αδεηήηνπ εκπνξεχκαηνο ηνπ ίδηνπ πξσηνθφιινπ ζε
πεξηζζφηεξα απφ έλα Τεισλεηαθά παξαζηαηηθά, πνπ θαηαζέηεη ν θχξηνο ηνπ
εκπνξεχκαηνο, εθφζνλ ε βεβαίσζε απηή γίλεηαη ζπγρξφλσο γηα ην ζχλνιν ησλ
εκπνξεπκάησλ ηνπ ίδηνπ πξσηνθφιινπ.
4.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
εθαξκφδεηαη θαη ζηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηήζεθαλ.
3.

5.
Αλ κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε δεκνπξαζία, ν
θχξηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ θεξχρζεθε αδήηεην θαη εθπνηήζεθε, ππνβάιεη ζρεηηθή
αίηεζε θαη θέξεη ηίηινπο πνπ απνδεηθλχνπλ πιήξσο ηελ θπξηφηεηά ηνπ, ε αξκφδηα
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Γηεχζπλζε, εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ λα ιάβεη απφθαζε γηα
λα απνδνζεί ην πνζφ ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο πνπ απέκεηλε.
6.
Αλ πεξάζεη ε πην πάλσ πξνζεζκία, ρσξίο ν θχξηνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ
εθπνηήζεθε λα ππνβάιεη αίηεζε, καδί θαη ηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα
δεηά ηελ απφδνζε ηνπ πνζνχ πνπ απέκεηλε απφ ην εθπιεηζηεξίαζκα, ηνχην
πεξηέξρεηαη ζηνλ ΟΛΠ, σο απξφβιεπην έζνδν.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 5 δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηα εκπνξεχκαηα πνπ
εγθαηαιείπνληαη.
7.

Άξζξν 13
Δκπνξεύκαηα πνπ δελ εθπνηνύληαη
1. Αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ δελ έγηλε δπλαηή ε εθπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 παξαγξ.4 ηνπ Δζληθνχ Τεισλεηαθνχ Κψδηθα (Ν.2960/2001),
ζεσξνχληαη σο εγθαηαιειεηκκέλα θαη πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ.
2. Όζα απφ ηα παξαπάλσ εκπνξεχκαηα, είλαη πξνδήισο ρσξίο εκπνξηθή αμία, ή
απηή είλαη κεδακηλή, ή έπαζαλ βιάβε ψζηε λα θαηαζηνχλ άρξεζηα θαη λα κελ κπνξεί
λα δηαηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηηο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο ή ηα θηιαλζξσπηθά
Ηδξχκαηα θιπ θαηαζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή Απφθαζε ηήξεζεο ηεο
ινγηζηηθήο Απνζήθεο.
3. Δηδηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα βξψζηκα είδε, απνθαίλεηαη γηα ην αλ είλαη θαηάιιεια
ή φρη γηα ρξεζηκνπνίεζε, ε αξκφδηα Γεκφζηα Υπεξεζία, νπφηε εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Άξζξν 14
Δκπνξεύκαηα πνπ εγθαηαιείπνληαη
1. Ο θχξηνο νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο κπνξεί λα δειψζεη εγγξάθσο φηη ηα
εγθαηαιείπεη κε ζχγρξνλε θαηάζεζε ζηνλ ΟΛΠ ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ θπξηφηεηαο
(δηαηαθηηθή, δειηίν απνζήθεπζεο θιπ). Σηελ πεξίπησζε απηή ην εκπφξεπκα
θεξχζζεηαη αδήηεην θαη πξηλ πεξάζνπλ νη λφκηκεο πξνζεζκίεο, εθπνηείηαη δε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.
2. Ο θχξηνο πνπ εγθαηαιείπεη ην εκπφξεπκά ηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, νθείιεη λα θαηαβάιεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΟΛΠ γηα ην κέρξη ηεο εκέξαο
ηεο εγθαηάιεηςεο ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αθνινπζεί ε εθπνίεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη αλ απφ ην εθπιεηζηεξίαζκα, κεηά ηελ
αθαίξεζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη εμφδσλ ηνπ ΟΛΠ, παξακέλεη ππφινηπν, ηνχην
επηζηξέθεηαη ζηνλ θχξην ηνπ εκπνξεχκαηνο.
3. Αλ ην εκπφξεπκα πνπ εγθαηαιείπεηαη, ή κέξνο απηνχ, απνηειείηαη απφ βξψζηκα
ή άιια είδε, πνπ ππάξρεη θίλδπλνο αιινίσζήο ηνπο, ν θχξηνο απηνχ, πξέπεη λα
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θαηαζέζεη ζηνλ ΟΛΠ ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Υπεξεζίαο θαη λα αλαθέξεη
ζηε γξαπηή αίηεζή ηνπ ηα αίηηα ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε δε αξκφδηα
Υπεξεζία ηνπ ΟΛΠ λα πξνβεί ζηελ άκεζε εθπνίεζή ηνπ.
4. Αλ ε αξκφδηα Υπεξεζία ηεο παξαγξ. 3 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 13 θξίλεη φηη ηα
εκπνξεχκαηα πνπ εγθαηαιείθζεθαλ, ή κέξνο απηψλ, είλαη αθαηάιιεια γηα βξψζε ή
επηθίλδπλα ζηε δεκφζηα πγεία, δηαηάζζεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπο, ν δε θχξηνο απηψλ
νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΟΛΠ ηα έμνδα θαηαζηξνθήο.
Άξζξν 15
Δκπνξεπκαηνθηβώηηα – Ρπκνπιθνύκελα νρήκαηα
7. ΄Δκθνξηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη θάζε κνξθήο ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα πνπ
κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εθθφξησζή
ηνπο, κε ηε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ Πξαθηνξείνπ, αδεηάδνληαη θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο
παξαδίδεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ.
8. Σε πεξίπησζε πνπ ν πξάθηνξαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ αξλεζεί ή δελ
πξνζέιζεη, αλ θαη θιήζεθε λφκηκα, ε εθθέλσζε θαη ε εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ
ζηηο απνζήθεο, γίλεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ αξκνδίνπ Τκήκαηνο
θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο πνπ ηα παξαιακβάλεη, νη νπνίνη ππνγξάθνπλ ηα
ζρεηηθά παξαζηαηηθά παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.
Τα εκπνξεχκαηα απηά, φπσο θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ εθθελψζεθαλ
θεξχζζνληαη αδήηεηα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εθθφξησζή
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.
9. Καη’ εμαίξεζε δελ εθθελνχληαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην
δεισηηθφ, πεξηέρνπλ εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε αιινίσζε ή θαζίζηαληαη
επηθίλδπλα πξνο αλάισζε ή δελ δίδεηαη άδεηα εηζαγσγήο ηνπο ζηελ Δπηθξάηεηα απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ή είλαη άλεπ εκπνξηθήο αμίαο ή αζπζθεχαζηα ή ρχδελ ή ζε
θαηάςπμε.
Μεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ εθθφξησζή ηνπο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο
θαηαζηξνθήο ηνπο απφ ην αξκφδην Τεισλείν, θαιείηαη εγγξάθσο ην πξαθηνξείν ή ν
παξαιήπηεο λα παξαιάβνπλ έκθνξηα ηα πξνο θαηαζηξνθή εκπνξεπκαηνθηβψηηα,
ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν Τεισλεηαθφο Κψδηθαο. Ζ έιιεηςε
παξνπζίαο εθπξνζψπνπ ηνπ πξαθηνξείνπ, εθφζνλ λνκνηχπσο θιεζεί, δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζηξνθήο.
Κάζε έκθνξην πξνο θαηαζηξνθή εκπνξεπκαηνθηβψηην επηβαξχλεηαη κε ηα
αλαινγνχληα απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα θελνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο (1) κελφο.
Σε πεξίπησζε πνπ ην πξαθηνξείν δελ πξνβεί εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ηνπ ζηελ παξαιαβή ηνπ πξνο θαηαζηξνθή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ν ΟΛΠ
ελεξγεί γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ην πξαθηνξείν επηβαξχλεηαη κε
απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα θελνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2)
κελψλ, ηα έμνδα θαηαζηξνθήο θαη ηα ινηπά δηθαηψκαηα.
10. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα θνξηία, ησλ νπνίσλ
απνδεδεηγκέλα δελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζηελ επηθξάηεηα, επαλεμάγνληαη ή
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δηαηίζεληαη, σο απφβιεηα, ζε αδεηνδνηεκέλεο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, κε επζχλε ηνπ
πξαθηνξείνπ θαη επηβαξχλνληαη κε ηα αλαινγνχληα απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα θελνχ
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο(1) κελφο.
Σε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία επαλεμαγσγήο ή
ηειηθήο δηάζεζεο, σο απνβιήησλ, εληφο ελφο(1) κελφο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ απφ
ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., ζα έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΤΔΦΜ / Ο.Λ.Π.
Α.Δ. πεξί κε πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ εμππεξέηεζεο επηθηλδχλσλ θνξηίσλ.
11.
Τν άξζξν απηφ έρεη αλάινγε εθαξκνγή ζηα απηνθίλεηα θαη ινηπά
ηξνρνθφξα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη εκπνξεχκαηα ή άιια πξάγκαηα ζηνπο
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ.
Άξζξν 16
Πιενλάζκαηα απνζήθεο
Δκπνξεχκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ , γηα ηα
νπνία, παξά ηελ πξνζεθηηθή έξεπλα, δελ έγηλε δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί ην
κεηαθνξηθφ κέζν κε ην νπνίν θνκίζηεθαλ (πιενλάζκαηα απνζήθεο), θεξχζζνληαη
αδήηεηα θαη εθπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.
Άξζξν 17
Παξάδνζε εγρώξηωλ πξνϊόληωλ ή εκπνξεπκάηωλ εζωηεξηθνύ ζηα Σειωλεία
1. Δγρψξηα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ζην εμσηεξηθφ ή
εκπνξεχκαηα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, αλ δελ παξαιεθζνχλ κέζα ζε
δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα πνπ κπήθαλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ,
δελ θεξχζζνληαη αδήηεηα, αιιά παξαδίδνληαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ
δηαρεηξηζηή, κε Πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζηελ αξκφδηα Τεισλεηαθή
Αξρή.
2. Τν παξαπάλσ Πξσηφθνιιν απνηειεί απφδεημε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηφ θαη έηζη ν ΟΛΠ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε γηα ηε
δηαθχιαμή ηνπο, κεηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ.
3. Τα δηθαηψκαηα ηνπ ΟΛΠ γηα ηα ειεχζεξα εκπνξεχκαηα, πνπ θαηά ηα αλσηέξσ
παξαδίδνληαη ζηελ Τεισλεηαθή Αξρή, ε νπνία ζα ηα θεξχμεη αδήηεηα, βεβαηψλνληαη
ζε ζρεηηθά Πξσηφθνιια παξαιαβήο θαη παξάδνζεο κεηαμχ ησλ δχν Υπεξεζηψλ θαη
εηζπξάηηνληαη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΛΠ, απφ ην εθπιεηζηεξίαζκα ή απφ ηνλ θχξην
απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε εκθαληζζεί πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο
δεκνπξαζίαο, κε ηε θξνληίδα ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο, θαηαζέηνληαη δε ζην
Τακείν ηνπ ΟΛΠ.
4. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο αξκφδηαο Τεισλεηαθήο Αξρήο λα παξαιάβεη, γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ηα εκπνξεχκαηα απηά γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο, ηφηε
θεξχζζνληαη αδήηεηα θαη εθπνηνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
5. Αδήηεηα ειεχζεξα εκπνξεχκαηα πνπ δελ έγηλε δπλαηή ε εθπνίεζή ηνπο ζε
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ζεηξά δεκνπξαζηψλ, κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ
Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηηο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο ή ηα
θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θιπ.
Όζα απφ ηα παξαπάλσ εκπνξεχκαηα είλαη πξνδήισο ρσξίο εκπνξηθή αμία, ή απηή
είλαη κεδακηλή, ή έπαζαλ βιάβε ψζηε λα θαηαζηνχλ άρξεζηα θαη λα κε κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ, θαηαζηξέθνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ απφ ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπφπηε
Απνζεθψλ, ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο νηθείαο Γηαρείξηζεο θαη έλα Γηνηθεηηθφ ππάιιειν, ή
δηαζέηνληαη κε απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο.
Άξζξν 18
Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο αδεηήηνπ πνπ εθπνηήζεθε
Μεηά ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο κπνξεί λα γίλεη κεηαβίβαζε ηεο
θπξηφηεηαο ηνπ αδεηήηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ εθπνηήζεθε, κε αίηεζε ηνπ πιεηνδφηε
πνπ ζπλνδεχεηαη κε επίζεκν ζρεηηθφ Τηκνιφγην.
Άξζξν 19
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ 1/1/2008 (Απνθ. ΓΣ ΟΛΠ ΑΔ 248 / 9 –10 2007, ΦΔΚ 2155 / Β / 7-11-2007 θαη 311/13-12-2007 ΦΔΚ 2507/B/31-12-2007).
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