
Αριθμός 1764 

ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

Γλσζηνπνηείηαη γηα πιεξνθνξία ηνπ θνηλνχ φηη ηα πην θάησ εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην Σεισλείν Λεκεζνχ ζα 
πσιεζνχλ κε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ ζηηο 28 Μαξηίνπ  2019 θαη ψξα 9.00 π.κ. ζχκθσλα κε ην λφκν, αλ δελ 
εθηεισληζζνχλ πξηλ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία. Σν Σεισλείν δελ ππνρξενχηαη λα δερζεί ηελ πην πςειή ή νπνηαδήπνηε 
πξνζθνξά. 
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ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ 
MERCEDES CLK 200K  
CHASS.WDB2094412T083359 

ΥΑΡΣΟΝΗΑ ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΑΝ 
ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΠΡΟΩΠΗΚΑ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

6/19  ALEXO  24/10/2018 MEDU6131000  1X20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΩΣΗΟ 
ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΔ ΝΑ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ 2886 ΥΑΡΣΟΝΗΑ 
VITAENE C EXTRA 120ml 

6/19 ALEXO 24/10/2018 MEDU2364600  1X20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΩΣΗΟ 
ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΔ ΝΑ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ 2886 ΥΑΡΣΟΝΗΑ 
VITAENE C EXTRA 120ml 

7/19 MSC ELBE  06/12/2018 CXDU2136954  1X20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΩΣΗΟ 
ΠΟΤ ΓΖΛΩΘΖΚΔ ΝΑ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ 670 ΑΚΟΤΛΔ 
ΗΝΓΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 
ΟΤΑΜΗΟΤ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΓΔΝ ΚΑΣΔΣΖ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΠΩΛΖΖ ΣΟΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΟ 

23/18 GRANDE 
ELLADE 

25/07/2018 1 ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ 
SUZUKI ALTO  
CHASS.HA25V-752259 

ΟΡΟΗ ΠΩΛΖΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΛΔΜΔΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΗ 28 ΜΑΡΣΗΟΤ  2019 

Σα εκπνξεχκαηα ζα πσιεζνχλ γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε ή εμαγσγή, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη νη 
ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

Πιεξνθνξείηαη ην θνηλφ πνπ ελδηαθέξεηαη λα αγνξάζεη νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάιπζε ζε εμαξηήκαηα φηη, 
ελφςεη εθαξκνγήο ηνπ πεξί Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο Νφκνπ ηνπ 2003 (Ν. 157(Η)/2003) πνπ αθνξά ηελ 
απνξξχπαλζε, αθαίξεζε εμαξηεκάησλ, πξνψζεζε πξνο αλαθχθισζε θ.ι.π., ε εμαζθάιηζε «Πηζηνπνηεηηθνχ 
Καηαζηξνθήο» απφ αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο νρεκάησλ πνπ  πξννξίδνληαη γηα δηάιπζε ζε εμαξηήκαηα 
είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηξαπεί ε παξάδνζε ησλ νρεκάησλ απηψλ απφ ην Σεισλείν. 

Σα νλφκαηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αδεηνδνηεκέλνη επεμεξγαζηέο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο 
ηνπ ελ ιφγσ  πηζηνπνηεηηθνχ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ (ηει. 22800525), 
ζην νπνίν ν θάζε  ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απνηείλεηαη. 

Ζ κεηαθνξά ησλ νρεκάησλ απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο ρψξνπο, ζα γίλεηαη απφ αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο θαη 
κεηαθνξείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ νρεκάησλ λα πξνζθνκίζνπλ ζην Σεισλείν ζρεηηθή άδεηα πνπ 
παξαρσξείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ – νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηελ θα Μεξφπε ακαξά Μειηψηνπ ζηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ζηα ηει. 22866240 θαη 
22866233.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη πξέπεη λα απνηαζνχλ πξνο ηνλ νηθείν Κιάδν ηνπ 
Σεισλείνπ Λεκεζνχ ζηα ηειέθσλα 25802526, 25802522 θαη 25802415.  

Ζ επηζεψξεζε νρεκάησλ / εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη ηξεηο κέξεο πξηλ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ κεηαμχ ησλ σξψλ 09.00 -
13.00. 

ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΤΡΗΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ, 
Αλαπι. Γηεπζχληξηα  Σκήκαηνο Σεισλείσλ.

1732




