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μέτοχος σε διάφορες εταιρείες χαρτοφυλακίου της Kinneviκ. Παρόλα αυτά το γεωγραφικό τους εύρος  των 
δραστηριοτήτων τους είναι διαφορετικό. Επιπλέον δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη εντός Κύπρου.  

Επιπρόσθετα, η ΜΤΝ Cyprus προσφέρει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε επιχειρηματικούς και σε μεμονωμένους 
πελάτες στην Κύπρο, συγκεκριμένα κινητή και σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου. […] με λιγοστές πωλήσεις 
κατά το 2012. Οι πωλήσεις αυτές, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, αφορούσαν διαφημίσεις που εκπέμπονταν σε 
τηλεοπτικά προγράμματα της MTG εκτός Κύπρου. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
κάθετες σχέσεις  όσον αφορά την Κύπρο.  

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται 
επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά 
τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 
διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 
συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά 
και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την 
ανταγωνιστική αγορά. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί 
στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 2931 

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 3 Ιουλίου 2014 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. 
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52/14 MAERSK AHRAM 25/02/2014 MULTIMA
RINE 

2 Κιβώτια που δηλώθηκαν ότι 
περιέχουν εξοπλισμό για 
πετρέλαιο 

 

58/14 MSC FLORIANA 10/03/2014 TGHU 

169417/7 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 336 
πακέτα ελαστικά 

ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

59/14 GRANDE ELLADE 11/3/2014 REG. NO. 
FM04 KYE 

1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 
μάρκας VAUXHALL αρ. 
πλαισίου 
WOLOXCF0844347433  Δ.Σ.Ο. 
Αρ. εγγραφής FM04 KYE 

 

60/14 MSC MIRELLA 17/3/2014 CAIU 
308215/4 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 
μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

60/14 MSC MIRELLA 17/3/2014 GLDU 
942672/3 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 
μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

60/14 MSC MIRELLA 17/3/2014 TRHU 
173038/4 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 80 
βαρέλια πάστα ντομάτας 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 



ΤΜΗΜΑ B 

3000                                               ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Αριθμός 
παρα-
λαβής 

σε απο-
θήκη 

Πλοίο / Αεροπλάνο με 
το οποίο εισήχθησαν 

Ημερομηνία 
Σημεία  και 

Αριθμοί 

Αριθμός      
πακέ-               
των 

Περιγραφή  των εμπορευμάτων  
(σύμφωνα με το Δηλωτικό του 

Σκάφους) 

Όνομα 
παραλήπτη 
(σύμφωνα 

με το 
Δηλωτικό 

του 
Σκάφους) 

60/14 MSC MIRELLA 17/3/2014 TRHU 
223064/0 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 80 
βαρέλια πάστα ντομάτας 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

66/14 GRAN BRETAGNA 24/03/2014 CHASSIS 
NO.  

38137 

1 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 
μάρκας JAGUAR με αρ. 
πλαισίου 
SAJAA0541CMS38137  Α.Σ.Ο. 

 

72/14 MARINE 
RICKMERS 

15/04/2014 MRKU 
790287/0 

1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 74  
μεταλλικά βαρέλια 
συμπυκνωμένου χυμού μήλου 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

74/14 ANNA SOPHIE 
DEDE 

19/04/2014 FCIU 
899899/7 

1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 195 
κιβώτια καρέκλες κήπου 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

74/14 ANNA SOPHIE 
DEDE 

19/04/2014 GESU 
596435/0 

1X40 Εμπορευματοκιβώτιο που 
δηλώθηκε ότι περιέχει 157 
κιβώτια καρέκλες κήπου 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 

118/13 K-STREAM 28/03/2013 HARD 
ROCK 

RESTAUR
ANTS 

(CYPRUS) 
LTD 

6 χαρτοκιβώτια που δηλώθηκαν 
ότι περιέχουν αθλητικά 
καπελάκια του μπεϊζμπολ 

 

29/14 CAPE FALSTER 02/01/2014 GEFKO 
GERMANY 

2 Χαρτοκιβώτια που δηλώθηκαν 
ότι περιέχουν στρώματα 

 

 
 
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 

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 (Κ. Γεωργίου, 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 στο τηλ. 22408927.   

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του 
Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα 25802522, 25802526 και 25802567.  

Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών               
9.00-13.00. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, 
 Αναπληρωτής Διευθυντής 
 Τμήματος Τελωνείων. 

 

 

 

 

 




