
Αριθμός 8987 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα 

πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν 
εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε 
προσφορά. 

 
Αριθμός 

παραλαβής 
σε αποθήκη 

Πλοίο / Αεροπλάνο 
με το οποίο 
εισήχθησαν 

Ημερομηνία Σημεία  και Αριθμοί 
Αριθμός  
πακέ -           

των 

Περιγραφή  των εμπορευμάτων  
(σύμφωνα με το Δηλωτικό του 
Σκάφους) 

23/18 GRANDE 
ELLADE 

25/07/2018  1 
     

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
SUZUKI ALTO  
CHASS.HA25V-752259 
 
 
 

24/18 MARY SCHULTE 30/07/2018 EMCU4006642 1Χ40  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 9 CRATES SAFETY 
GLASS 
 
 

25/18 EGY GLORY 25/08/2018 N/M N/N 
29818122 

1 ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ 
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ  
 

                                                                                              
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019 

 
Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι 

ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. 
Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι, 

ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την 
απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού 
Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που  προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα 
είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο. 

Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης 
του εν λόγω  πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (τηλ. 22800525), 
στο οποίο ο κάθε  ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται. 

Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες και 
μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που 
παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αναφέρεται στη συλλογή και 
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων – οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να αποταθείτε στην κα. Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στα τηλ. 22866240 και 
22866233.   

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του 
Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα 25802526, 25802522 και 25802415.  

Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών  
09.00-13.00. 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, 
                                                                                                                                   Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. 
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