
εµείσζε:  Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 391/2004, πνπ δεµνζηεύηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο 
Επίζεµεο Εθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3849 ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 
Κ∆Π 521/2007. ην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιόγσ 
ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη 
επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα 
ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.∆.Π. 391/2004  

O ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 94(I) ΣΟΤ 2004)  

  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ην άξζξν 71(6)  

                              
94(Ι) ηνπ 
2004  

 Ο ∆ηεπζπληήο Σµήµαηνο Σεισλείσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ην 
εδάθην (6) ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ πεξί Σεισλεηαθνύ Κώδηθα Νόµνπ ηνπ 2004, γλσζηνπνηεί ηα 
αθόινπζα:   

   1.    Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο:  

  «εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγόο» ζεµαίλεη ηνλ ηεισλεηαθό ιεηηνπξγό ή νπνηνδήπνηε 
άιιν εμνπζηνδνηεµέλν πξόζσπν πνπ έρεη νξηζηεί από ηνλ νηθείν Αλώηεξν Σεισλεηαθό 
Λεηηνπξγό γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ.  

  «ηόπνο πιεηζηεξηαζµνύ» ζεµαίλεη ηα Επαξρηαθά Σεισλεία ή νπνηνδήπνηε άιιν µέξνο 
ήζειε θαζνξηζηεί από ην ∆ηεπζπληή.  

  2.      Οη πιεηζηεξηαζµνί αδήηεησλ εµπνξεπµάησλ δηελεξγνύληαη ζηα Επαξρηαθά  Σεισλεíα 
ή άιιν εγθεθξηµέλν ηόπν, µεηά ηελ πάξνδν είθνζη (20) εµεξώλ θαη ην αξγόηεξν εληόο 
ηξηώλ µελώλ από ηελ εµεξνµελία ηεο µεηαθνξάο ησλ αδήηεησλ εµπνξεπµάησλ ζε 
απνζήθε ∆εµνζίνπ.  Λεπηνµέξεηεο ησλ πιεηζηεξηαζµώλ αλαθνξηθά µε ην ηόπν, ην 
ρξόλν, ηα είδε πξνο πώιεζε θαη ηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ πώιεζε,   
δεµνζηεύνληαη ζηελ Επίζεµε Εθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο θαη  αληίγξαθα ηεο 
δεµνζίεπζεο ζα αλαξηώληαη έγθαηξα ζε πεξίνπηα µέξε όισλ ησλ Επαξρηαθώλ 
Σεισλείσλ γηα ελεµέξσζε ηνπ θνηλνύ.  

  3.     Εµπνξεύµαηα πνπ δεµνζηεύνληαη γηα πώιεζε είλαη δπλαηό   λα ιαµβάλνπλ 
ηεισλεηαθό πξννξηζµό µέρξη θαη ηελ πξνεγνύµελε εµέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 
πιεηζηεξηαζµνύ. Επίζεο θαηά ηελ εµέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ, θαη µεηά 
από έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Αλώηεξνπ Σεισλεηαθνύ Λεηηνπξγνύ, ηα εµπνξεύµαηα 
µπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε ζέζε αλάισζεο µόλν  θαη λννπµέλνπ όηη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
πιεηζηεξηαζµνύ ζα θαηαηεζεί ρξεµαηηθή παξαθαηαζήθε γηα πνζό πνπ λα θαιύπηεη 
ηπρόλ έμνδα µεηαθίλεζεο θαζώο θαη ηνπο δαζµνύο, θόξνπο  θαη άιιεο επηβαξύλζεηο 
όπσο πξνλννύληαη ζηελ Σεισλεηαθή ή άιιε Ννµνζεζία .  

  4.      Αηηήζεηο γηα απόζπξζε από δεµόζην πιεηζηεξηαζµό ζπγθεθξηµέλσλ εηδώλ πνπ έρνπλ 
δεµνζηεπηεί, µπνξνύλ λα γίλνληαη απνδεθηέο από ηνλ νηθείν Αλώηεξν Σεισλεηαθό 
Λεηηνπξγό αλ ππνβιεζνύλ µέρξη ηελ πξνεγνύµελε εµέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 
πιεηζηεξηαζµνύ από ην θύξην ησλ εµπνξεπµάησλ θαη λννπµέλνπ όηη ν αηηεηήο ζα 
θαηαζέζεη ρξεµαηηθή παξαθαηαζήθε γηα πνζό ην νπνίν λα θαιύπηεη ηα απνζεθεπηηθά 
δηθαηώµαηα µέρξη θαη ηελ εµέξα ηεο δηεμαγσγήο ηεο επόµελεο πώιεζεο.                                                                         

  5.     Ο πιεηζηεξηαζµόο ζα δηελεξγείηαη γηα όια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεµνζίεπζε, µε 
εμαίξεζε εθείλα πνπ απνδεδεηγµέλα έρνπλ ελ ησ µεηαμύ ιάβεη ηεισλεηαθό πξννξηζµό 
ή έρνπλ απνζπξζεί από ηελ πώιεζε. ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ηεισλεηαθό 



πξννξηζµό ησλ εµπνξεπµάησλ απηώλ ή ηελ απόζπξζε ηνπο ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 
νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξνµέλνπ πξνζώπνπ από ηνλ εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγό.  

  6.    Σν Σµήµα Σεισλείσλ ζα µεξηµλά ώζηε λα µεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεµα ηξηώλ 
εβδνµάδσλ µεηαμύ ηεο εµεξνµελίαο ηεο δεµνζίεπζεο ζηελ Επίζεµε Εθεµεξίδα ηεο 
∆εµνθξαηίαο θαη ηεο εµεξνµελίαο δηεμαγσγήο ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ.   

  7.     Σα πξνο πώιεζε είδε ζα εθηίζεληαη γηα επηζεώξεζε από ελδηαθεξόµελα πξόζσπα, 
ηνπιάρηζην ηξεηο εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ.  

  8.    Ο θάζε πιεηνδόηεο ζα ζεσξείηαη όηη έρεη επηζεσξήζεη ηα εµπνξεύµαηα θαη ε 
πιεηνδόηεζε ζα γίλεηαη µε δηθή ηνπ επζύλε.  

  9.      Σα εµπνξεύµαηα ζα πσινύληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη 
θαη ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ δεµηέο, 
ειαηηώµαηα ή ειιείςεηο ή θαη γηα νπνηαδήπνηε παξεξµελεία πνπ πξνθύπηεη από ηελ 
πεξηγξαθή ηνπο ζηε δεµνζίεπζε.  

  10.   Πξνθαηαξθηηθή εθηίµεζε ηεο αμίαο ησλ εµπνξεπµάησλ ζα γίλεηαη από ηo Σµήµα 
Σεισλείσλ.   

  11.    Καµηά πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή από ηνλ εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγό, εάλ 
δελ θαιύπηνληαη νη πξνβιεπόµελεο από ηελ Σεισλεηαθή ή άιιε Ννµνζεζία, 
επηβαξύλζεηο.  

  12.     Ο εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγόο δελ είλαη ππόρξενο λα απνδεθηεί ηελ ςειόηεξε ή 
άιιε πξνζθνξά.  

  13.  Εάλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ 
εμνπζηνδνηεµέλνπ ιεηηνπξγνύ νπνηαδήπνηε δόιηα ζπλελλόεζε ή ζπλσµνζία ή 
απόπεηξα ζπλσµνζίαο πνπ ζηνρεύεη λα απνηξέςεη ή παξαθσιύζεη ηελ ειεύζεξε 
πιεηνδνζία θαη δηάζεζε ησλ εµπνξεπµάησλ, απηόο ζα έρεη ην δηθαίσµα λα δεηήζεη ηελ 
απνµάθξπλζε ησλ ελερνµέλσλ πξνζώπσλ απν ην ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ 
πιεηζηεξηαζµνύ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ  ζα δηαπηζηώζεη όηη ζαλ απνηέιεζµα ηέηνηαο 
δόιηαο ζπλελλόεζεο ή ζπλσµνζίαο, έρεη επεξεαζηεί ζπγθεθξηµέλε πξνζθνξά, ζα έρεη 
ην δηθαίσµα λα ηελ αλαθαιέζεη. Πεξαηηέξσ, νη ελερόµελνη, δπλαηό λα θαηαγγειζνύλ 
ζηελ Αζηπλνµία γηα παξάβαζε ηνπ πνηληθνύ θώδηθα.     

  14.    Αµέζσο µεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο από ην εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγό, ν 
ππεξζεµαηηζηήο ζα θαιείηαη λα ππνγξάθεη ην έληππν «∆ΗΛΩΗ ΑΠΟ∆ΟΥΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζύµθσλα µε ην Παξάξηεµα θαη ζα θαηαβάιιεη, 
ην αξγόηεξν εληόο δύν εξγαζίµσλ εµεξώλ,  νιόθιεξν ην πνζό ηεο πξνζθνξάο.  

15.     Εάλ µεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο ν ππεξζεµαηηζηήο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 
ην έληππν πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν πην πάλσ, ν εμνπζηνδνηεµέλνο 
ιεηηνπξγόο, µε έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Αλώηεξνπ Σεισλεηαθνύ Λεηηνπξγνύ, ζα 
θαηαθπξώλεη ηελ πώιεζε ζην πξνεγνύµελν ππεξζεµαηηζηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
απηόο δελ ελδηαθέξεηαη πιένλ ή δελ ππάξρεη αµέζσο πξνεγνύµελνο ππεξζεµαηηζηήο, 
ηόηε ν εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγόο ζα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη λέα πξνζθνξά 

  16.    Ο ππεξζεµαηηζηήο δεζµεύεηαη εγγξάθσο λα θαηαβάιεη ην πιεηζηεξηάζµα εληόο ηεο 
θαζνξηζµέλεο πξνζεζµίαο  θαη λα µεηαθηλήζεη ηα εµπνξεύµαηα από ηελ απνζήθε 
∆εµνζίνπ, ην αξγόηεξν µέζα ζε δέθα εξγάζηµεο εµέξεο ή εληόο άιιεο εύινγεο 
πξνζεζµίαο πνπ ήζειε θαζνξίζεη ν ∆ηεπζπληήο, από ηελ εµεξνµελία δηεμαγσγήο ηνπ 
πιεηζηεξηαζµνύ. Εαλ µεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ ρξνληθήο πεξηόδνπ ηα εµπνξεύµαηα 
εμαθνινπζνύλ λα παξαµέλνπλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ∆εµνζίνπ, ηα εµπνξεύµαηα απηά ζα 
εθηίζεληαη ζε επαλαπιεηζηεξηαζµό ζηνλ αµέζσο επόµελν πιεηζηεξηαζµό. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε ν ππεξζεµαηηζηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 
ρξεµαηηθήο δεµίαο πνπ ζα πξνθύςεη από ηπρόλ πώιεζε ησλ εµπνξεπµάησλ ζε 
ραµειόηεξε ηηµή.   



  17.    Σα εµπνξεύµαηα πνπ εθπνηνύληαη ζε δεµόζην πιεηζηεξηαζµό µε βάζε ηελ  παξνύζα 
γλσζηνπνίεζε ζα ιαµβάλνπλ ηεισλεηαθό πξννξηζµό ζύµθσλα µε ηνπο όξνπο 
πώιεζεο ηνπο.   

  18.    Η δηάζεζε ηνπ πξντόληνο από ηελ πώιεζε αδήηεησλ εµπνξεπµάησλ ζε δεµόζην 
πιεηζηεξηαζµό ζα γίλεηαη ζύµθσλα µε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ 5 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 
πεξί Σεισλεηαθνύ Κώδηθαο Νόµνπ.  

  19.     Η παξνύζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
(Παράγραφος 14)  

                   
 
 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
∆ΗΛΩΗ ΑΠΟ∆ΟΥΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ   

ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
  
Εγώ ν/ε ……….................................................................................................................................................... 

θάηνρνο δειηίνπ ηαπηόηεηαο................................. από......................................................................................... 

………………………………………………….. (διεύθυνζη) δειώλσ αλεπηθύιαθηα όηη ε πξνζθνξά µνπ γηα ην 

πνζό ησλ € ........................... πνπ ππέβαια ζην δεµόζην πιεηζηεξηαζµό πνπ δηεμάγεηαη ζήµεξα 

................................ ζην Επαξρηαθό Σεισλείν ................................. γηα ηελ αγνξά ησλ εµπνξεπµάησλ µε 

Αξηζµό Απνζέµαηνο ................ είλαη απόιπηε θαη δεζµεπηηθή. ∆ειώλσ, επίζεο, όηη αλαιαµβάλσ αµεηάθιεηα 

λα θαηαβάισ αµέζσο ή ην αξγόηεξν εληόο δύν εξγαζίµσλ εµεξώλ από ηε ιήμε ηνπ πιεηζηεξηαζµνύ,   

νιόθιεξν ην ελ ιόγσ ρξεµαηηθό πνζό θαη λα παξαιάβσ ηα εµπνξεύµαηα αµέζσο ή ην αξγόηεξν µέζα ζε 10 

εξγάζηµεο εµέξεο.   

Πεξαηηέξσ, έρσ ελεµεξσζεί όηη, εάλ παξαιείςσ λα θαηαβάισ ην πιεηζηεξίαζµα ή λα µεηαθηλήζσ ηα 

εµπνξεύµαηα µέζα ζηελ θαζνξηζµέλε πξνζεζµία ησλ 10 εξγαζίµσλ εµεξώλ, ην Σµήµα Σεισλείσλ έρεη ην 

δηθαίσµα λα ηα εθπνηήζεη ζηνλ αµέζσο επόµελν πιεηζηεξηαζµό θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε είµαη ππεύζπλνο γηα 

ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ρξεµαηηθήο δεµίαο πνπ ζα πξνθύςεη από ηπρόλ πώιεζε ησλ εµπνξεπµάησλ.  

  

  

Ο δειώλ  

  

Ηµεξνµελία  ..............................                                   (Τπνγξαθή) .............................................  

  

Βεβαηώλσ όηη ε παξνύζα δήισζε έρεη ππνγξαθεί ζηελ παξνπζία µνπ.  

  

 ....................................                                             ...............................................................  

Σόπνο θαη εµεξνµελία                                                        Τπνγξαθή ιεηηνπξγνύ  


