ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
ηηξ 22 Απριλίοσ 2016 ημέρα Ναραζκεσή και ώρα 10:00 π.μ ζημ θαηάζηεμα ημο Σειςκείμο Ανγμζημιίμο, ζα
γίκεη πνμθμνηθή πιεημδμηηθή δεμμπναζία γηα κα εθπμηεζμφκ ημ θαζέκα πςνηζηά ή ζε μμαδηθή εθπμίεζε γηα Ο.Σ.Η.Δ. (μπήμαηα
ηέιμοξ θφθιμο δςήξ) ηα παναθάης μπήμαηα πμο πνμένπμκηαη απυ ηα αδήηεηα ηςκ Σειςκείςκ θ.ι.π. με ηημή εθθίκεζεξ αοηή
πμο ακαθένεηαη ζηεκ δηαθήνολε. Σα δεμμπναημφμεκα μπήμαηα βνίζθμκηαη ζημ πχνμ ημο Σειςκείμο Ανγμζημιίμο εθηυξ ηςκ
ακαθενμμέκςκ ζημκ πίκαθα 4 πμο βνίζθμκηαη ζημ πχνμ ημο Δήμμο Ζζάθεξ.

ΠΡΟΟΥΗ
ηιρ ηιμέρ εκποίηζηρ ηων οσημάηων ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο αναλογών Φ.Π.Α.
Ανακοινώνεηαι ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ όηι ζηο εξήρ ΔΕΝ θα γίνονηαι δεκηέρ εκππόθεζμερ αιηήζειρ για
παπάηαζη διακανονιζμού.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γηα ηα πνμξ θοθιμθμνία μπήμαηα ε εγγφεζε είκαη 300 εονχ, μη δε πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ πνέπεη κα δηαθένμοκ
απυ ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία απυ ηεκ άιιε θαηά 30 εονχ ημοιάπηζημκ.
Γηα ηα πνμξ Ο.Σ.Η.Δ. θαη δηάιοζε μπήμαηα ε εγγφεζε ζομμεημπήξ είκαη 100 εονχ, μη δε πνμζθμνέξ γηα κα γίκμοκ δεθηέξ
πνέπεη κα δηαθένμοκ απυ ηεκ ηημή εθθίκεζεξ ε μία απυ ηεκ άιιε θαηά 10 εονχ ημοιάπηζημκ.
Οη ζομμεηέπμκηεξ ζηε δεμμπναζία οπμπνεμφκηαη κα θένμοκ ηεκ αζησμομική ηοσς ηασηόηηηα θαη κα δειχκμοκ ζηεκ
επηηνμπή ημκ Α.Φ.Ι., ηεκ ανμυδηα Δ.Μ.Ρ. θαη ηεκ ηδηυηεηά ημοξ.
Σμ 10% ηεξ ηημήξ θαηαθφνςζεξ (προκαηαβολή) θαηαβάιιεηαη ζε μεηρηηά αμέζφς μόλις ηελειώζει η πλειοδοζία για
κάθε ότημα θαη μεηά ηεκ οπμγναθή ημο πναθηηθμφ ακαθενφλεςξ πιεημδυηε.
Ο ηειεοηαίμξ πιεημδυηεξ μθείιεη κα θαηαβάιεη αμέζςξ με ηεκ θαηαθφνςζε ημ 10% ηεξ ηημήξ.Σμ οπυιμηπμ 90% ηεξ
ηημήξ πιεημδμζίαξ δηαθακμκίδεηαη οπμπνεςηηθά μέζα 30 ζοκεπείξ εμένεξ απυ ηεκ επυμεκε εμένα ηεξ θαηαθφνςζεξ ηςκ
απμηειεζμάηςκ ηεξ Δεμμπναζίαξ απυ ημ Δ.. ηεξ ΔΔΔΤ είηε ζε μεηνεηά είηε ζε δυζεηξ. ε ακηίζεηε πενίπηςζε θενφζζεηαη
έθπηςημξ ηςκ αγμναζηηθχκ ημο δηθαηςμάηςκ θαη ημ 10% πμο έπεη θαηαβάιεη, θαηαπίπηεη ζε υθειμξ ηεξ ΔΔΔΤ .
Ο πιεημδυηεξ εθ’ υζμκ ημ επηζομεί, μπμνεί κα δηαθακμκίδεη ημ οπυιμηπμ ζε 72 άημθεξ μεκηαίεξ δυζεηξ, εάκ είκαη
δεμυζημξ οπάιιειμξ θαη πνμζθμμίζεη βεβαίςζε ηεξ οπενεζίαξ ημο ή ζε 24 ηνημεκηαίεξ δυζεηξ, εάκ πνμζθμμίζεη εγγοεηηθή
επηζημιή Σναπέδεξ.
Οοδέπμηε υμςξ μη δυζεηξ δεκ μπμνμφκ κα είκαη μηθνυηενεξ ηςκ 60 Γονχ γηα ημοξ πνχημοξ.
Ακ μ πιεημδυηεξ δεκ πνμζέιζεη κα δηαθακμκίζεη ημ οπυιμηπμ ημο ημήμαημξ ζηεκ πνμζεζμία ηςκ 30 ζοκεπχκ εμενχκ,
ηυηε εθπίπηεη απυ ηα αγμναζηηθά ημο δηθαηχμαηα με απυθαζε ημο Σειχκε θαη ε πνμθαηαβμιή θαηαπίπηεη ζε υθειμξ ηεξ
ΔΔΔΤ, ςξ πμηκηθή νήηνα.
Σα απυ ηνίηεξ πχνεξ Οπήμαηα Σ.Η.Δ. οπυθεηκηαη ζε εηζαγςγηθυ δαζμυ επί ηεξ ηημήξ πχιεζεξ.
Σα δεμμπναημφμεκα μπήμαηα είκαη μεηαπεηνηζμέκα, με δεμηέξ, θζμνέξ θαη ειιείρεηξ θαη πνήδμοκ επηζθεοήξ πνηκ
θοθιμθμνήζμοκ. Οη εκδηαθενυμεκμη μθείιμοκ κα ηα ελεηάζμοκ μαδί με ηεπκηθμφξ ηεξ επηιμγήξ ημοξ πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηε
δεμμπναζία, πνμθεημέκμο κα πνμζδημνίζμοκ ημ φρμξ ηςκ δεμηχκ, χζηε κα δηαμμνθχκμοκ ακάιμγα θαη ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ.
Γπίζεξ, πμιιά ζημηπεία ημοξ, υπςξ έημξ θαηαζθεοήξ, θοβηζμυξ, ηφπμξ θιπ. ειήθζεζακ θαη απυ ηηξ ελςηενηθέξ εκδείλεηξ ημοξ
πνμξ θαιφηενε εκεμένςζε ημο αγμναζηηθμφ θμηκμφ, θαηυπηκ αοημφ μη αγμναζηέξ μθείιμοκ κα ενεοκμφκ θαη απυ μυκμη ημοξ ηεκ
αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ. Ε Τπενεζία μαξ γηα ηα ζημηπεία αοηά θαζχξ θαη ηοπυκ θνομμέκα ειαηηχμαηα μοδεμία εοζφκε
θένεη. Βάζεη ηςκ υνςκ πχιεζεξ , αθονχζεηξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. Οη εκδηαθενυμεκμη μθείιμοκ κα ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ υνςκ
πχιεζεξ πνηκ ιάβμοκ μένμξ ζηεκ δεμμπναζία γηα ηεκ απμθογή εθ ηςκ οζηένςκ οπακαπςνήζεςκ.

φμθςκα με ηεκ οπ΄αν. 17793/1326/31-05-96 θμηκή απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ ΠΓ.ΥΩ.ΔΓ θαη Ιεηαθμνχκ Γπηθμηκςκηχκ (ΦΓΗ Β΄442/96) , μνίδμκηαη ηα παναθάης γηα ηεκ ηαληκυμεζε ηςκ μπεμάηςκ πνμξ θοθιμθμνία :
"Βεκδηκμθίκεηα μπήμαηα ακελάνηεηα απυ ημ μηθηυ βάνμξ θαη πεηνειαημθίκεηα μπήμαηα μηθημφ βάνμοξ μέπνη θαη 4.000 θηιχκ
πμο εθπμημφκηαη απυ ημκ Ο.Δ.Δ.Τ. μεηά ηεκ 05-03-1993 θαη εθυζμκ ε πνμεγμφμεκε πχνα θοθιμθμνίαξ ηςκ ήηακ μέιμξ ημο
Γονςπασθμφ Οηθμκμμηθμφ Υχνμο (ΓΟΥ) μπμνμφκ κα ηαληκμμεζμφκ , ηα μεκ βεκδηκμθίκεηα με ηεκ πνμτπυζεζε υηη θαηά ημκ
πνμβιεπυμεκμ έιεγπμ απυ ημ ανμυδημ πενηθενεηαθυ ΗΣΓΟ ημο Τπμονγείμο Ιεηαθμνχκ - Γπηθμηκςκηχκ ζα δηαπηζηςζεί υηη μη
εθπμμπέξ θαοζαενίςκ είκαη μηθνυηενεξ απυ ηα υνηα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ Η.Τ.Α. Φ.50/94474/4556/94 (Β 829), ηα δε
πεηνειαημθίκεηα με ηε μέηνεζε αηζάιεξ ηςκ θαοζαενίςκ ζφμθςκα με ηεκ θιίμαθα BACHARACH ,υπςξ θαζμνίδεηαη ζηεκ
Η.Τ.Α. 36790/85 (Β 733)."
Γπηζεμαίκεηαη υηη με ημ οπ΄αν. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΓΗ 81Α/2004) υπμο θαζμνίδμκηαη μη δηαδηθαζίεξ γηα ηεκ
ακαθφθιςζε θαη ακάθηεζε ηςκ μπεμάηςκ

Ο.Σ.Η.Δ., ζεζπίδεηαη ε οπμπνέςζε δεμημονγίαξ αημμηθχκ ή ζοιιμγηθχκ

ζοζηεμάηςκ εκαιιαθηηθήξ δηαπείνηζεξ Ο.Σ.Η.Δ. θαη ηίζεηαη μ ζηυπμξ ηεξ επακαπνεζημμπμίεζεξ θαη αλημπμίεζεξ ηςκ Ο.Σ.Η.Δ..
Ιε βάζε ηα ακςηένς, επηηνέπεηαη ε ζομμεημπή ζηεκ ςξ άκς θαηεγμνία ΙΟΚΟ υζςκ έπμοκ οπμγνάρεη ζφμβαζε
ζοκενγαζίαξ με ηεκ ΓΔΟΓ θαη είκαη αδεημδμηεμέκμη απυ ημ ζφζηεμα γηα ηε δηαπείνηζε ηςκ Ο.Σ.Η.Δ..
Ούμθφμα με ηημ σπ αριθμ. ΔΠΔ Β 5024626 ΓΛ 2015/25-11-2015 Δ.Ρ.Μ. για ηα οτήμαηα για διάλσζη
(θορηηγά, βσηιοθόρα, λεφθορεία, απορριμμαηοθόρα κ.λ.π.) οι σπουήθιοι πλειοδόηες αγοραζηές, θα πρέπει μα αζκούμ
δραζηηριόηηηα ζσμαθή με ηη διατείριζη ηφμ οτημάηφμ ασηώμ, η άδεια λειηοσργίας ηης οποίας απαιηεί ηημ έκδοζη
απόθαζης έγκριζης περιβαλλομηικώμ όρφμ (Α.Γ.Ν.Μ.) ή Νρόζθεηες Νεριβαλλομηικές Δεζμεύζεις (Ν.Ν.Δ.), τφρίς
απαραίηηηα μα έτοσμ σποτρέφζη ζσμμεηοτής ζε ζσλλογικό ζύζηημα εμαλλακηικής διατείριζης.
Οπμηαδήπμηε πνμζθμνά ακηίζεηε με ηα παναπάκς δεκ ζα γίκεηαη δεθηή.
Γπίζεξ μη δηαγςκηδυμεκμη μθείιμοκ κα θαηαζέζμοκ Τπεφζοκε Δήιςζε υηη θαηά ηεκ απμθμμηδή ηςκ οιηθχκ ζα
ιαμβάκμοκ υια ηα μέηνα πνμξ ειαπηζημπμίεζε ηςκ απμβιήηςκ, πνμθεημέκμο κα ελαζθαιίδεηαη ε πνμζηαζία ημο
πενηβάιιμκημξ.
Ηαηά ηεκ ηαληκυμεζε ημοξ, ηα αοη/ηα πμο είκαη γηα θοθιμθμνία επηβανφκμκηαη ακηί εηζθμνάξ μυκμ με εηδηθυ ηέιμξ
ηαληκυμεζεξ πμο είκαη ίζμ με ηα θαηά πενίπηςζε ηέιε θοθιμθμνίαξ εκυξ έημοξ, ημ μπμίμ θαηαβάιιεηαη ζημ ανμυδημ Σειςκείμ
θαη με ηα έλμδα πμνήγεζεξ πηκαθίδςκ, ηα μπμία πιενχκμκηαη ζηεκ ανμυδηα Δ.Ο.Τ.
Γηα θμνηεγά αοημθίκεηα μεηθημφ βάνμοξ άκς ηςκ ηέζζενηξ (4000) πηιηάδεξ πηιηυγναμμςκ απαηηείηαη ε ζφκηαλε
ζομβμιαίμο απυ ζομβμιαημγνάθμ οπμδεηθκουμεκμ απυ ημκ μηθείμ ομβμιαημγναθηθυ ζφιιμγμ θαη ε έθδμζε ημο ζπεηηθμφ
βηβιηανίμο μεηαβμιχκ θαημπήξ θαη θονηυηεηαξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 39 ηςκ υνςκ πχιεζεξ ηνμπμθυνςκ θαη ζφμθςκα με ημκ
κυμμ 4199/11-10-2013 άνζνμ 128.
Βάζεη ηςκ υνςκ πχιεζεξ , αθονχζεηξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ .
Ε επίζθερε ηςκ μπεμάηςκ επηηνέπεηαη ειεφζενα θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ απυ 08:30π.μ. μέπνη 13:30μ.μ..
Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ απεοζοκζείηε ζημ Σειςκείμ Ανγμζημιίμο ζηα ηειέθςκα 2671022335 θαη 2671022336
θαζχξ θαη ζημ Δήμμ Ζζάθεξ ζημ ηει. 26740 32729
ΟΕΙΓΖΩΟΕ: Μ Διακαμομιζμός ηφμ εκποιούμεμφμ οτημάηφμ θα διεμεργείηαι καηόπιμ ηηλεθφμικού ραμηεβού (ηηλ
26710 22335) προς διεσκόλσμζη ηης ζσμαλλαγής με ηο κοιμό.
Μ Νροχζηάμεμος Πελφμείοσ Αργοζηολίοσ

Δημόποσλος Ηφμζηαμηίμος

ΟΡΚΕΙΙΓΚΜΖ ΝΖΚΑΗΓΟ:
1) ΓΝΖΒΑΠΖΗΑ ΜΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΗΡΗΘΜΦΜΞΖΑ ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ
2) ΜΙΑΔΖΗΕ ΓΗΝΜΖΕΟΕ Μ.Π.Η.Δ. ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ
3) ΜΕΙΑΠΑΠ.Η.Δ. ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΓ ΠΞΖΠΓΟ ΩΞΓΟ
4) ΦΜΞΠΕΓΑ ΜΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΔΖΑΘΡΟΕ ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ

1. ΓΝΖΒΑΠΖΗΑ ΜΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΗΡΗΘΜΦΜΞΖΑ
ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ

A/A

Α.Μ. ή ΠΡΩΣ.
ΕΙΔΟ - ΚΑΤΙΜΟ
ΕΓΚ/ΨΗ

1

1194

2

1196

3

1198

4

1201

5

926

6

927

7

1368

ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH

ΕΡΓΟΣΑΙΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

ΕΣΟ ΚΑΣΑΚ/Η

ΧΡΩΜΑ

CC

SEAT CORDOBA

VSSZZZ6KZXR455250

1999

κυπαριςςί

1390

450,00 €

BMW-3

WBACA71080FL76313

2000

μαύρο

1596

450,00 €

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH ΤΓΡΑΕΡΙΟ
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ - S/W

AUDI 80

WAUZZZ8CZNA211617

1992

μαύρο

1595

450,00 €

RENAULT LAGUNA

VF1B56MLE19927066

1999

μπλε

2000

1.500,00 €

CITROEN XSARA

VF7N0NFUB73074967

2001

Λευκό

1400

800,00 €

VW PASSAT

WVWZZZ3BZXE162091

1999

Μπλέ

1800

800,00 €

ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ DIESEL

FORD FOCUS

WF0BXXGCDB1E47805

2001

Κόκκινο

1753

1.500,00 €

2. ΓΝΖΒΑΠΖΗΑ ΜΕΙΑΠΑ Π.Η.Δ.
ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ
ΜΙΑΔΖΗΕ ΓΗΝΜΖΕΟΕ

A/A

Α.Μ. ή ΠΡΩΣ.
ΕΙΔΟ - ΚΑΤΙΜΟ
ΕΓΚ/ΨΗ

1

16/15

2

17/15

ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH
ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH

ΕΡΓΟΣΑΙΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

ΕΣΟ ΚΑΣΑΚ/Η

MERCEDES

WDB1240261B706644

1992

300,00 €

TOYOTA TERCEL

JT1W0AL2500308193

1988

200,00 €

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΙΜΗ

500,00 €

3. ΓΝΖΒΑΠΖΗΑ ΜΕΙΑΠΑ Π.Η.Δ.
ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΓ ΠΞΖΠΓΟ ΩΞΓΟ
ΓΠΖΒΑΡΤΚΟΚΣΑΖ ΙΓ 10% ΓΖΑΓΩΓΖΗΟ ΔΑΙΟ

A/A

ΠΡΩΣ.
ΕΓΚ/ΨΗ

ΕΙΔΟ - ΚΑΤΙΜΟ

ΕΡΓΟΣΑΙΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

ΕΣΟ ΚΑΣΑΚ/Η

1

2/16

ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ
BENZINH

NISSAN

JNICA31D91T805432

2001

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΙΜΗ
300,00 €

4. ΦΜΞΠΕΓΑ ΜΕΙΑΠΑ ΓΖΑ ΔΖΑΘΡΟΕ
ΝΜΡ ΓΖΑΚ ΝΞΜΗΡΗΘΜΦΜΞΕΟΓΖ - ΠΑΛΖΚΜΙΕΘΓΖ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΑΪΗΕ ΓΚΩΟΕ

A/A
1
2
3
4

ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΟΦΑΗ
ΑΠΟΤΡΗ

ΕΙΔΟ - ΚΑΤΙΜΟ
ΧΟΛΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΦΟΡΣΗΓΟ
ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΗΓΟ
ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ

ΦΟΡΣΗΓΟ
7231/3559/1
ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΟ
9-05-15

ΕΡΓΟΣΑΙΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

ΕΣΟ ΚΑΣΑΚ/Η

FIAT IVECO

ZCF04560002000208

1988

700,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η690.01-1231

1985

1.600,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η891004/1577/402

1985

2.000,00 €

ΣΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑ

Η691033/102/7/13

1986

1.200,00 €

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΙΜΗ

5

ΦΟΡΣΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ

EFFEDI TS28CB

ZC628000100006899

1993

700,00 €

6

ΦΟΡΣΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO

WJME3TPT00C054574

1999

2.000,00 €

Σα πημ πάκς μπήμαηα βνίζθμκηαη ζημ πχνμ ημο Δήμμο Ζζάθεξ θαη γηα ζπεηηθέξ πιενμθμνίεξ μπμνείηε κα απεοζφκεζηε
ζημκ ανμυδημ οπάιιειμ ημο Δήμμο θ. ΡΑΘΟ ζημ ηειέθςκμ 2674032729

