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ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 143  / 2022 

 

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ  

Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις  21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του 

κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 

188 63. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% 

του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «ΣΕΠ 

Μονοπρόσωπη ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε 

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των 

εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα. 

Ο πλειοδότης προσυπογράφει το πρακτικό και οφείλει να καταθέσει αμέσως επιταγή σε διαταγή «ΣΕΠ 

Μονοπρόσωπη ΑΕ»  ίση με το ¼  τουλάχιστον της προσφοράς του. 

Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, 

την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις 

ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία. 

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις  19/12/2022 έως 20/12/2022 και ώρες 10:00 ως 

12:00. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις  21/12/2022 από ώρα 09:00 έως 12:30. 

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις   

21/12/2022 και ώρα 13:00. 

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την 

τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα 

παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες. 

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται, παραλαμβάνονται μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο, αφού πρώτα 

υπάρξει η σχετική συνεννόηση του πλειοδότη με την ναυτιλιακή εταιρεία για την παράδοση του κενού 

Ε/Κ.Σε αντίθετη περίπτωση, ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της καταβολής των εξόδων για την 

εκκένωση του Ε/Κ αυτού εντός του λιμένα. 

                                                                                                         Πειραιάς, 09/12/2022 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά  Μονοπρόσωπη ΑΕ 
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a/a Αριθμός Ε/Κ 
Περιγραφή 

Εμπορεύματος 

SzTp 

Συσκευασία 
Συσκευασία 

Ποσότητα 

Συσκευασίας 
Βάρος 

Τιμή 

εκκίνησης 

1 CSNU1614596 

ΜΑΣΚΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ 22G0 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 223 3122 35000,00 € 

 

 

  


