
ΘΘέέμμαα  ::  ««ΠΠεεξξηηννξξηηζζηηηηθθάά  κκέέηηξξαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ζζεε  ννδδννύύοο  --  ηηκκήήκκααηηαα  ννδδώώλλ  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  ηηνν  

άάββββααηηοο  ((1199––1100--22001199))  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηέέιιεεζζεεοο  ηηννππ  88ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΝΝππρρηηεεξξηηλλννύύ  

ΖΖκκηηκκααξξααζζώώλληηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  θθααηη    ΓΓξξόόκκννππ  ΤΤγγεείίααοο  θθααηη  ΓΓππλλαακκηηθθννύύ  ΒΒααδδίίζζκκααηηννοο    55  

ρριικκ..»»..  

11..  ΈΈρρννλληηααοο  ππππόόςςεε  ::  

11..  ΣΣηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηεεοο  ππααξξααγγξξάάθθννππ  22  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  5522  ηηννππ  ΝΝ..22669966//11999999  ««ΠΠεεξξίί  

ΚΚππξξώώζζεεσσοο  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»,,  όόππσσοο  ααλληηηηθθααηηααζζηηάάζζεεθθεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  4488  ηηννππ  ΝΝ..44331133//22001144..  

22..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξηηζζ..  11669911//1155//11004477228855  ααππόό  1122--0066--22001155  έέγγγγξξααθθνν  ηηεεοο  ΓΓ//λλζζεεοο  ΟΟξξγγάάλλσσζζεεοο  

θθααηη  ΝΝννκκηηθθήήοο  ΤΤππννζζηηήήξξηημμεεοο//  ΑΑ..ΔΔ..ΑΑ..  ((ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  11225599//1155//11008866440044  ααππόό  1188--0066--22001155  

δδηηααηηααγγήή  ηηννππ  ΑΑ..ΔΔ..ΑΑ..))..  

33..  ΣΣαα  ππππ’’  ααξξηηζζ..  55  ααππόό  2255--0077--22001199  θθααηη  ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  1122  ααππόό  2222--0088--22001199  έέγγγγξξααθθαα  ηηεεοο  

ΟΟξξγγααλλσσηηηηθθήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ηηννππ  88ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΝΝππρρηηεεξξηηλλννύύ  ΖΖκκηηκκααξξααζζώώλληηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο..  

44..  ΣΣεελλ  ππππ’’  ααξξηηζζκκ..11000033//1155//2266--ββ΄́  ααππόό  1100--1100--22001199,,  ααλλααθθννξξάά  --  ππξξόόηηααζζεε  ηηεεοο  ΤΤππννδδ//λλζζεεοο  

ΣΣξξννρρααίίααοο  ΘΘεεζζ//λληηθθεεοο..  

55..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  11889999  ααππόό  3300--0088--22001199  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΟΟ....ΔΔ..ΘΘ..  ΑΑ..ΔΔ..  

66..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  66663388  ααππόό  2233--0088--22001199  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΟΟ..ΑΑ....ΘΘ..  

77..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξηηζζ..  22113322..1155//77778899//1199  ααππόό  0088--1100--22001199  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΚΚεελληηξξηηθθννύύ  

ΛΛηηκκεελλααξξρρεείίννππ  ΘΘεεζζ//λλίίθθεεοο//ΓΓξξααθθεείίνν  ΓΓεελληηθθήήοο  ΑΑζζηηππλλννκκίίααοο//ΣΣξξννρρααίίαα..  

88..  ΣΣεελλ  ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  661100116655//2200116699  ααππόό  0011--1100--22001199  ΆΆδδεεηηαα  ΓΓηηεεμμααγγσσγγήήοο  ΑΑζζιιεεηηηηθθήήοο  

ππλλάάλληηεεζζεεοο,,  ααππόό  ηηεελλ  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηαα  ΚΚεελληηξξηηθθήήοο  ΜΜααθθεεδδννλλίίααοο//ΣΣκκήήκκαα  ΚΚννηηλλσσλληηθθήήοο  

ΜΜέέξξηηκκλλααοο..  

99..  ΣΣνν  γγεεγγννλλόόοο  όόηηηη  ααππόό  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηεεοο  ππααξξννύύζζααοο  δδεελλ  ππξξννθθααιιεείίηηααηη  δδααππάάλλεε  ζζεε  ββάάξξννοο  

ηηννππ  θθξξααηηηηθθννύύ  ππξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκννύύ..  

                                                                                                                      
                                                                                         

EE  ΛΛ  ΛΛ  ΖΖ  ΝΝ  ΗΗ  ΚΚ  ΖΖ            ΓΓ  ΖΖ  ΜΜ  ΟΟ  ΚΚ  ΡΡ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  ΑΑ  

ΔΔ  ΛΛ  ΛΛ  ΖΖ  ΝΝ  ΗΗ  ΚΚ  ΖΖ                    ΑΑ    ΣΣ  ΤΤ  ΝΝ  ΟΟ  ΜΜ  ΗΗ  ΑΑ  

ΓΓΔΔΝΝΗΗΚΚΖΖ    ΑΑΣΣΤΤΝΝ..    ΓΓ//ΝΝΖΖ        ΘΘΔΔ//ΝΝΗΗΚΚΖΖ                                                                                                            

ΓΓΗΗΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΖΖ  ΣΣΡΡΟΟΥΥΑΑΗΗΑΑ  ΘΘΔΔ//ΝΝΗΗΚΚΖΖ                                              

ΣΣΜΜΖΖΜΜΑΑ  ΤΤΝΝΣΣΟΟΝΝΗΗΜΜΟΟΤΤ  &&    ΔΔ..  ΔΔ..  ΟΟ..                                                  

ΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΟΟ::  AAλλζζ//κκννοο  ΠΠΑΑΠΠΑΑΥΥΡΡΖΖΣΣΟΟΤΤ  ΔΔππκκ..                                              

ΣΣααρρ..  ΓΓ//λλζζεε  ::    ΜΜααξξγγααξξννππννύύιιννππ  2266      5544    662299  

ee--mmaaiill::  ddttrrooxx..tthhee@@aassttyynnoommiiaa..ggrr                  

ΣΣεειι..  22331100--556666221188  ((PP..OO..LL..  33221166113366))  

FFaaxx  ::  22331100--555577554455                        

AAΡΡΗΗΘΘΜΜΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΣΣ..::  11000033  //  1133  //  226677  --  ιιδδ΄́                                                                                                                                                    

  

  

    ΑΑΝΝΑΑΡΡΣΣΖΖΣΣΔΔΑΑ  ΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟ  

  

  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεε,,    1177  ΟΟθθηησσββξξίίννππ    22001199  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΗΗ  

  

ΥΥΠΠ..  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  ::  55661188  

ΑΔΑ: 6ΥΔΤ46ΜΚ6Π-884



22..      ΑΑππννββιιέέππννλληηααοο  ζζηηεελλ  ννκκααιιήή  θθααηη  ααζζθθααιιήή  δδηηεεμμααγγσσγγήή  ηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  

ηησσλλ  ηηξξννρρααίίσσλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ,,  ηηεελλ  ααζζθθάάιιεεηηαα  ηησσλλ  ππεεδδώώλλ  δδξξννκκέέσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  ηηννππ  

θθννηηλλννύύ,,  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηησσλλ  ααγγώώλλσσλλ..  

  

        ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ    ΗΗ  ΕΕ  ΟΟ  ΤΤ  ΜΜ  ΔΔ  

              ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11                                                              

--  ΑΑππόό  ώώξξαα  1155..0000΄́  ηηννππ  ααββββάάηηοοςς  ((1199--1100--22001199))  θθααηη  κκόόλλνν  γγηηαα  ηηννλλ  ααππννιιύύηησσοο  ααλλααγγθθααίίνν  γγηηαα  

ηηεελλ  ηηέέιιεεζζεε  ηησσλλ  ααγγώώλλσσλλ  ρρξξόόλλνν,,  ααππααγγννξξεεύύννππκκεε  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  ηηεε  ζζηηάάζζεε  θθάάζζεε  ννδδηηθθννύύ  

ννρρήήκκααηηννοο  θθααηη  ααππόό  ώώξξαα  0066..0000΄́  ηηεελλ  ζζηηάάζζκκεεππζζεε,,  εεθθεείί  όόππννππ  ααππηηήή  εεππηηηηξξέέππεεηηααηη,,  θθααηηάά  κκήήθθννοο  

ηηεεοο  δδηηααδδξξννκκήήοο  ηηννππ  88ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΝΝππρρηηεεξξηηλλννύύ  ΖΖκκηηκκααξξααζζώώλληηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  θθααηη  

ηηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ΤΤγγεείίααοο  θθααηη  ΓΓππλλαακκηηθθννύύ  ΒΒααδδίίζζκκααηηννοο  ηησσλλ  55  ρριικκ..,,  ήήηηννηη,,  ζζηηεελλ  ΛΛεεωωθθόόπποο  ΝΝίίκκεερρ,,  

θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  3300εερρ  ΟΟκκηηωωββππίίοοςς,,  θθααζζ’’    όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  

ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ΛΛεεωωθθόόπποο  ΜΜ..  ΑΑλλεεξξάάννδδπποοςς,,  θθααζζ’’    όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  ππιιάάηηννοο  

ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΓΓ’’  εεππηηεεμμββππίίοοςς,,  ααππόό  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ΛΛεεσσθθόόξξνν  ΜΜεεγγάάιιννππ  

ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ  έέσσοο  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜααλλώώιιεε  ΑΑλλδδξξόόλληηθθννππ  θθααηη  κκόόλλνν  ζζηηνν  ξξεεύύκκαα  

θθααζζόόδδννππ,,  ζζηηεελλ  οοδδόό  ΜΜααννώώλλεε  ΑΑννδδππόόννιικκοοςς,,  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  

ννδδόό  ΣΣζζιιμμιιζζκκήή,,  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΠΠοολλςςηηεεσσννεείίοοςς,,  θθααζζ’’  

όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΚΚοοςςννηηοοςςππιιώώηηεε,,  θθααζζ’’    όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  θθααηη  ηηνν  

ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο..  

--  ΔΔππίίζζεεοο  θθααηηάά  ηηεελλ  ίίδδηηαα  σσοο  άάλλσσ  εεκκεεξξννκκεελλίίαα,,  ααππααγγννξξεεύύννππκκεε  ααππόό  ώώξξαα  1177..0000΄́  ηηεελλ  

θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  ηηεε  ζζηηάάζζεε  θθάάζζεε  ννδδηηθθννύύ  ννρρήήκκααηηννοο  θθααηη  ααππόό  ώώξξαα  0066..0000΄́  ηηεελλ  ζζηηάάζζκκεεππζζεε  ζζηηνν  

ηηκκήήκκαα  ηηεεοο  ΛΛεεωωθθόόπποοςς  ΒΒααζζιιλλέέωωρρ  ΓΓεεωωππγγίίοοςς,,  ααππόό  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ηηξξ..  

ΝΝααππννιιέέννλληηννοο  ΕΕέέξξββαα  έέσσοο  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΓΓ’’  εεππηηεεκκββξξίίννππ..  

  

    ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22  

--  ΟΟηη  δδηηννξξγγααλλσσηηέέοο  ηηννππ  ααγγώώλλαα  εείίλλααηη  ππππεεύύζζππλλννηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααζζθθααιιήή  δδηηεεμμααγγσσγγήή  ηησσλλ  ααγγώώλλσσλλ  θθααηη  

ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιάάββννππλλ  όόιιαα  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  κκέέηηξξαα  ζζήήκκααλλζζεεοο  θθααηη  ππξξννθθύύιιααμμεεοο  θθααηηάά  κκήήθθννοο  

ηηεεοο  δδηηααδδξξννκκήήοο  ηηννππ  ΖΖκκηηκκααξξααζζώώλληηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  θθααηη  ηηννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ΤΤγγεείίααοο  55  ρριικκ..,,  ζζεε  

ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηηηοο  ααξξκκόόδδηηεεοο  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο  ΣΣξξννρρααίίααοο,,  ηηννππννζζεεηηώώλληηααοο  θθώώλλννπποο,,  ηηααηηλλίίεεοο  

ζζεεκκάάλλζζεεσσοο,,  θθηηλλεεηηάά  θθηηγγθθιιηηδδώώκκααηηαα,,  εεζζεειιννλληηέέοο  ((κκεε  εεηηδδηηθθννύύοο  εεππεελλδδππηηέέοο))  θθ..ιι..ππ..,,  ππξξννοο  

ααππννθθππγγήή  ηηξξννρρααίίσσλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ηηεελλ  έέγγθθααηηξξεε  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηησσλλ  ννδδεεγγώώλλ,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  

ππξξννββιιεεππόόκκεελλεεοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ζζηηαα  ζζεεκκεείίαα  εεθθηηξξννππήήοο  ηηεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  

ώώζζηηεε  λλαα  ααππννηηξξέέππεεηηααηη  εε    εείίζζννδδόόοο  ηηννπποο  ααππόό  ηηεε  δδώώλλεε  ππξξααγγκκααηηννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  ααγγώώλλσσλλ..  

ΑΔΑ: 6ΥΔΤ46ΜΚ6Π-884



  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33  

--  ΑΑππόό  ηηηηοο  ππααξξααππάάλλσσ  ααππααγγννξξεεύύζζεεηηοο  εεμμααηηξξννύύλληηααηη  ηηαα  ννρρήήκκααηηαα  ηησσλλ  δδηηννξξγγααλλσσηηώώλλ,,  ηηαα  

ααζζζζεελλννθθόόξξαα  θθααηη  ηηαα  ννρρήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΔΔιιιιεελληηθθήήοο  ΑΑζζηηππλλννκκίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΠΠππξξννζζββεεζζηηηηθθήήοο  

ΤΤππεεξξεεζζίίααοο,,  εε  δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  ζζαα  εεππηηηηξξέέππεεηηααηη  ζζεε  εεππεείίγγννππζζαα  θθααηη  ααλλααγγθθααίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  

θθααηη  κκόόλλννλλ  θθααηηόόππηηλλ  εελλεεκκέέξξσσζζεεοο  ηησσλλ  εεππηηθθεεθθααιιήήοο  ηησσλλ  ααζζηηππλλννκκηηθθώώλλ  κκέέηηξξσσλλ,,  θθααζζώώοο  θθααηη  

ηησσλλ  δδηηννξξγγααλλσσηηώώλλ,,  ώώζζηηεε  λλαα  δδηηααθθόόππηηεεηηααηη  νν  ααγγώώλλααοο..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  

  --  ΟΟηη  ππααξξααββάάηηεεοο  ηηεεοο  ππααξξννύύζζααοο  ααππόόθθααζζεεοο  δδηηώώθθννλληηααηη  θθααηη  ηηηηκκσσξξννύύλληηααηη  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  

δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηησσλλ  άάξξζζξξσσλλ  44,,  55,,  99,,5522,,  110033,,  110044  θθααηη  110055  ηηννππ  ΝΝ..  22669966//11999999  ««ΠΠεεξξίί  θθππξξώώζζεεσσοο  

ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»¨̈όόππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθααλλ  κκεε  ηηνν  ΝΝ..  33554422//22000077  ««ΣΣξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  δδηηααηηάάμμεεσσλλ  ηηννππ  

ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55  

--  ΖΖ  ηηζζρρύύοο  ηηεεοο  ααππόόθθααζζεεοο  ααππηηήήοο,,  ααξξρρίίδδεεηη  ααππόό  ηηεε  δδεεκκννζζίίεεππζζεε  ηηεεοο,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  

110099  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ,,  ηηεελλ  ααλλάάξξηηεεζζήή  ηηεεοο  ζζηηνν  δδηηααδδίίθθηηππνν,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  44  ηηννππ  ΝΝ..  

33886611//22001100  θθααηη  ηηεελλ  ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηηεεοο  ζζρρεεηηηηθθήήοο  ζζήήκκααλλζζεεοο,,  θθααζζώώοο  θθααηη  ηηεελλ  ύύππααξξμμεε  

ηηξξννρρννλλόόκκσσλλ,,  όόππννππ  ππξξόόθθεεηηηηααηη  γγηηαα  ααππααγγόόξξεεππζζεε  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  ζζηηάάζζκκεεππζζεεοο  θθααηη  ζζηηάάζζεεοο..  

              

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

- Με ηελ επηζήκαλζε όπσο κεξηκλήζεη γηα            

  ηνηρνθόιιεζε, επξεία δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή.        

 

Ο 

  Γ Η Δ Τ Θ Τ Ν Σ Ζ  

 

Θσκάο ΓΔΡΜΑΝΟ  

Σαμίαξρνο  

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : 

1.  θ. ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΗΚΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

2.  Γ.Α.Γ.Θ./Σ.Γ.Α.& Π..Δ.Α.-Σ.Δ.-Σ.Α.&ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ- 

    Σ.Γ.Τ./Γ.Γ..& Δ.Γ. 

3.  ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

i. ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ii. ΑΦΑΛΔΗΑ 

iii. ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ 

iv. ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

4.  ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΝΟΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

5.  ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ  

             ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΟΥΑΗΑ  

             Fax : 2310 – 531 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΔΤ46ΜΚ6Π-884



6.  ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

   Fax : 2310 - 546 612 

7. Ο .Δ.Θ.  

   e-mail : info@oseth.com.gr 

8.  Ο.Α..Θ. 

    e-mail : oasth@oasth.gr                                                               
9. ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ/                                          

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ                                                                      

    Fax : 2310-429 700   

10. Δ.Κ.Α.Β. 

     Fax : 2310- 340 177 

11. Αζιεηηθόο ύιινγνο «ΜΔΑ ΣΡΗΣΩΝ» 

               Fax : 2310-200 361 

               e-mail : info@thesshalfmarathon.org  
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