1.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
ΕΚΠΡΟΩΠΟ Δ.Δ.Δ.Τ.

Κέπκςπα, 20/02/2018
Απ. Ππωη.: 867

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Δ/νζηρ ηος Σελωνείος Κέπκςπαρ, διακηπύζζει όηι ηην
28/02/2018 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 9.00 π.μ. ζηο Σελωνείο Κέπκςπαρ (Εθν.
Ανηιζηάζεωρ 1) θα γίνει εκποίηζη ηων παπακάηω ηποσοθόπων οσημάηων με
απσική ηιμή αςηή πος αναγπάθεηαι απένανηι από ηο καθένα ζηην παπούζα
διακήπςξη.

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
ΚΩΔ.ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ
Υ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΜΑΚΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ

ΑΙΘΜΟΣ

ΘΥ
ΕΣ

ΡΛΑΙΣΙΟΥ

1.

195755.00.001

BMW 528

WBADM62000GL50061

2.

197184.00.001

PEUGEOT
806 GLX TD

VF3221DH212563413

3.

197185.00.001

BMW 320

WBABD11050JH95736
VF3221DH212563413

4.

197187.00.001

FIAT
PANDA

ZFA16900001353958

5.

197174.00.001

AUDI A4
AVANT

WAUZZZ8E92A151608

1

-

ΕΤΟΣ

ΤΙΜΘ

ΚΑΤ.
1998

ΕΚΚΙΝΘΣΘ
Σ
500 ευρϊ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ

1999

1500 ευρϊ

BENZINH

2003

3500 ευρϊ

BENZINH

2009

1500 ευρϊ

BENZINH

2001

3000 ευρϊ

ΚΑΥΣ.

BENZ.

-

-

-

-

ΧΩΜA

ΡΑΣΙΝΟ

6.

197179.00.001

7.

197180.00.001

8.

197181.00.001

9.

197183.00.001

DAIMLERC
HRYSLER
AG MB 208
PEUGEOT
206 LX

WDB2083451F103321

BMW MINI

WMWMF31080TK93254

CITROEN
BERLINGO

VF7GJKFWB93257110

VF32ARHYF42693864

-

BENZINH

1999

2000 ευρϊ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ

2002

1500 ευρϊ

BENZINH

2006

4000 ευρϊ

BENZINH ΥΓΑΕΙΟ

2005

2000 ευρϊ

-

-

-

ΦΟΡΣΗΓΑ ΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ
ΜΑΚΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.

Α/
Α1.

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΥΣΙ-ΜΟ

ΧΩΜΑ

ΕΙΔΟΥΣ
VOLKSWAGEN
CADDY

197188.00.001

WV1ZZZ9KZ3R518189

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣ.

ΡΕΤΕΛΑΙΟ

2003

ΤΙΜΘ ΕΚΚΙΝ.

1000 ευρϊ

ΦΟΡΣΗΓΑ O.T.K.Z. ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ
ΜΑΚΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ

Α/
Α

ΚΩΔ.

1.

184307.00.001

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΥΣ
NISSAN
VANETTE

VSKBEC220U0100898

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΧΩΜΑ

ΡΕΤ

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣ.

1994

ΤΙΜΘ ΕΚΚΙΝ.

150 ευρϊ

ΠΩΛΗΗ ΔΙΚΤΚΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΚΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ
ΤΙΜΘ ΕΚΚ.

1.

195744.00.001

ΥΑΜΑΘΑ

ΑΝΕΞΑΚΙΒΩΤΟΣ

50 ευρϊ

2.

195745.00.001

ΥΑΜΑΘΑ

MLEUE031000012570

50 ευρϊ

2

3.

195747.00.001

HONDA

C50E8262447

50 ευρϊ

ΡΤΜΟΤΛΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ
ΚΩΔ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΚΑ
ΟΧΘΜΑΤΟΣ

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΥΜΟΥΛΚΑ

ΑΝΕΞΑΚΙΒΩΤΟ

ΑΝΕΞΑΚΙΒΩΤΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

1.

195742.00.001

ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚ.

ΤΙΜΘ ΕΚΚΙΝ.

300 ευρϊ

ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΕΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (Ο.Σ.Κ.Ζ.) ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ KAI ΜΗ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΚΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΥΣ

1.

195749.00.001 BMW 735

2.

197176.00.001

3.

197177.00.001

4.

197182.00.001

5.

197190.00.001

WBAGB4313J1642662

ΕΡΙΒ-ΚΟ

ΤΙΜΘ
ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ
150 ευρϊ

TOYOTA CAMRY

JT2SV24E7M3447837

ΕΡΙΒ-ΚΟ

200 ευρϊ

MAHINDRA

MA11540DP0DR27634

ΕΡΙΒ-ΚΟ

150 ευρϊ

FORD ESCORT

1FABP1340FW169701

ΕΡΙΒ-ΚΟ

100 ευρϊ

FIAT BRAVA

ZFA18200004585880

ΕΡΙΒ-ΚΟ

100 ευρϊ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ (Ο.Σ.Κ.Ζ.)ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΤΗ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΚΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ

ΑΙΘΜΟΣ ΡΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

195739.00.001 FIAT MAREA

ZFA18500002060097

ΕΡΙΒ-ΚΟ

195750.00.001 SEAT IBIZA

VSSZZZ6K2XR009023

ΕΡΙΒ-ΚΟ

ΕΙΔΟΥΣ

1.
2.

3

ΤΙΜΘ
ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

195754.00.001 FORD FIESTA

WF0AXXGAJAVK02030

ΕΡΙΒΚΟ

195782.00.001 FIAT TEMPRA

ZFA15900007107717

ΕΡΙΒ-ΚΟ

195786.00.001 OPEL CADETT

WOL000033J5287169

ΕΡΙΒ-ΚΟ

195787.00.001 PEUGEOT 405

VF34BBDY270910472

ΕΡΙΒ-ΚΟ

184308.00.001 RENAULT MEGANE

VF1BA0B0527532905

ΕΡΙΒ-ΚΟ

184310.00.001 FORD CARAVAN

WF0NXXGCANSM13602

ΕΡΙΒ-ΚΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ 800€

Τα αυτοκίνθτα βρίςκονται ςτθν αποκικθ του Τελωνείου. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ φφλαξθσ των οχθμάτων το χρονικό διάςτθμα από 21/02/2018
έωο 27/02/2018 θαζεκεξηλά από 12:00-14:00.
Πλα τα αυτοκίνθτα δθμοπρατοφνται ςφμφωνα με τουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΩΛΗΗ
ΣΡΟΧΟΦΟΡΩΝ οι οποίοι διατίκενται ςτα γραφεία του Τελωνείου Κζρκυρασ και από τον
ιςτότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ > Δθμοπραςίεσ ΔΔΔΥ)
Θ ςυμμετοχι κακενόσ των πλειοδοτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ προχποκζτει τθν
πλιρθ ενθμζρωςθ του επί των όρων πϊλθςθσ που ιςχφουν. Διλωςθ άγνοιασ αυτϊν δεν
αποτελεί άλλοκι και δεν γίνεται δεκτι.
ΠΡΟΟΥΖ
Δπηζεκαίλεηαη όηη όζνλ αθνξά ηα Ορήκαηα – Απη/ηα Σέινπο Κύθινπ Εωήο
(Ο.Σ.Κ.Ε.) κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 116/5-03-04 (ΦΔΚ 81Α/2004),
θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθύθιωζε θαη αλάθηεζε ηωλ νρεκάηωλ
ηέινπο θύθινπ δωήο (Ο.Σ.Κ.Ε.), ζεζπίδεηαη ε ππνρξέωζε δεκηνπξγίαο αηνκηθώλ ή
ζπιινγηθώλ ζπζηεκάηωλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Ο.Σ.Κ.Ε. θαη ηίζεηαη ν ζηόρνο
ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Ο.Σ.Κ.Ε.
Με βάζε ηα αλωηέξω, επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτθν άνω δθμοπραςία ΜΟΝΟΝ όςων ζχουν
υπογράψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτθμζνοι από το ςφςτθμα για τθ
διαχείριςθ των Ο.Τ.Κ.Η. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληίζεηε κε ηα παξαπάλω δελ ζα
γίλεηαη δεθηή.
Δπίζεο νη δηαγωληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε Γήιωζε όηη θαηά
ηελ απνθνκηδή ηωλ πιηθώλ ζα ιακβάλνπλ όια εθείλα ηα κέηξα πξνο
ειαρηζηνπνίεζε ηωλ απνβιήηωλ νύηωο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ
εδάθνπο θαη ηωλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείωλ πδάηωλ όπωο θαη ηνπ αέξα από
δηαθπγή ηπρόλ επηθίλδπλωλ αεξίωλ.
4

Αλαθνίλωζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
ην εμήο δελ
δηαθαλνληζκνύ.

ζα

γίλνληαη

δεθηέο

εθπξόζεζκεο

αηηήζεηο

παξαηάζεωλ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΩΛΖΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1ε : Στισ τιμζσ εκποίθςθσ των αυτοκινιτων ςυμπεριλαμβάνονται και ο
αναλογοφν Φ.Ρ.Α. 24%.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2ε : Το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςτισ Δθμοπραςίεσ αυτοκινιτων
α) οχιματα για κυκλοφορία είναι 300 ευρϊ
β) για Ο.Τ.Κ.Η και οχιματα προσ διάλυςθ 100 ευρϊ
γ) μοτοςυκλζτεσ για κυκλοφορία 100 ευρϊ
δ) μοτοςικλζτεσ για διάλυςθ 50 ευρϊ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 3ε : Τα πιο πάνω αυτοκίνθτα είναι μεταχειριςμζνα, με ηθμιζσ, φκορζσ και
ελλείψεισ και χρειάηονται επιςκευζσ πριν κυκλοφοριςουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάηουν, μαηί με τεχνικοφσ τθσ επιλογισ τουσ πριν λάβουν μζροσ ςτθ Δθμοπραςία,
προκειμζνου να προςδιορίςουν το φψοσ των ηθμιϊν ϊςτε να διαμορφϊνουν ανάλογα και τισ
προςφορζσ τουσ. Βάςει των όρων πϊλθςθσ ακυρϊςεισ αγοραπωλθςιϊν δεν γίνονται δεκτζσ.
Επίςθσ οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνϊςθ και των όρων πϊλθςθσ πριν λάβουν
μζροσ ςτθ δθμοπραςία, για να αποφεφγονται οι όποιεσ εκ των υςτζρων υπαναχωριςεισ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 4ε : Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ Δθμοπραςία υποχρεοφνται να ζχουν μαηί τουσ τθν
αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα και να δθλϊνουν ςτθν επιτροπι τον Α.Φ.Μ., τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
τθν ιδιότθτά τουσ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 5ε : Για φορτθγά αυτοκίνθτα ι λεωφορεία, μεικτοφ βάρουσ άνω των τεςςάρων
(4000) χιλιάδων χιλιόγραμμων απαιτείται θ ςφνταξθ ςυμβολαίου από ςυμβολαιογράφο,
υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σφλλογο και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ
βιβλιαρίου μεταβολϊν κατοχισ και κυριότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 39 των όρων πϊλθςθσ
τροχοφόρων και ςφμφωνα με τον νόμο 4199/11-10-2013 άρκρο 128
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 6ε : Ο εμπορικόσ τφποσ του αυτοκινιτου κακϊσ και το ζτοσ καταςκευισ,
προςδιορίηονται από τισ εξωτερικζσ ενδείξεισ αυτοφ. Ζτςι τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν ζνδειξθ θ
οποία ενδζχεται να απζχει τθσ πραγματικότθτασ. Θ υπθρεςία μασ για τα ςτοιχεία αυτά όπωσ και
τα κρυμμζνα ελαττϊματα ουδεμία ευκφνθ φζρει..
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 7ε : Με τθν υπ’ αρίκμ. 153/26-3-2003 απόφαςθ του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.
τροποποιικθκε το άρκρο 18 των Γενικϊν Πρων Ρϊλθςθσ, και θ ζκπτωςθ του 30% ςε περίπτωςθ
εξόφλθςθσ του τιμιματοσ με μετρθτά, ιςχφει για το 100% τθσ τιμισ πλειοδοςίασ από
01/04/2003.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 8ε : Οι προςφορζσ για να γίνουν δεκτζσ, πρζπει να διαφζρουν από τθν τιμι
εκκίνθςθσ και θ μια από τθν άλλθ τουλάχιςτον 50 ευρϊ για τα προσ κυκλοφορία Οχιματα και
κατά 20 ευρϊ για τα δίκυκλα προσ κυκλοφορίασ , Ο.Τ.Κ.Η. και οχιματα διάλυςθσ.
5

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 9ε : Αμζςωσ μόλισ τελειϊςει θ πλειοδοςία για κάκε όχθμα, καλείται ο
τελευταίοσ πλειοδότθσ να υπογράψει το πρακτικό ανακθρφξεωσ πλειοδότθ και να καταβάλει
προκαταβολι υπολογιηόμενθ ςε ποςοςτό 20% τθσ τιμισ πλειοδοςίασ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 10ε : Ο διακανονιςμόσ του υπολοίπου 80% τθσ τιμισ πλειοδοςίασ, γίνεται
υποχρεωτικά μζςα ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ
κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων τθσ δθμοπραςίασ.
Ο πλειοδότθσ εφόςον το επικυμεί, μπορεί να διακανονίηει το υπόλοιπο
α) με εφάπαξ καταβολι του τιμιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται ζκπτωςθσ ςε ποςοςτό
30% επί του ςυνόλου (100%) τθσ τιμισ πλειοδοςίασ.
β) ςε 72 άτοκεσ μθνιαίεσ δόςεισ, εάν είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ και προςκομίςει βεβαίωςθ τθσ
υπθρεςίασ του. Ουδζποτε όμωσ οι μθνιαίεσ δόςεισ δεν μποροφν να είναι μικρότερεσ των 60
ευρώ.
γ) ςε 24 τριμθνιαίεσ δόςεισ, εάν προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι Τραπζηθσ. Οι δόςεισ δεν
μποροφν να είναι κατϊτερεσ των 240 ευρώ για τα προσ κυκλοφορία οχιματα ι των 80 ευρώ για
τα Ο.Τ.Κ.Η. και όλα τα προσ διάλυςθ οχιματα.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ των αγοραςτικϊν του δικαιωμάτων και το 20%
που ζχει καταβάλει, καταπίπτει ςε όφελοσ του Δθμοςίου. με απόφαςθ του Τελϊνθ ςε όφελοσ
τθσ ΔΔΔΥ, ωσ ποινικι ριτρα.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 11ε : Για τθ κζςθ του οχιματοσ ςε κυκλοφορία ο αγοραςτισ υποχρεοφται με
δικι του ευκφνθ και δαπάνεσ να ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ καταβολισ τζλουσ ταξινόμθςθσ
(ςφμφωνα με το άρκρο 125 του 2960/2001 ίςο προσ τα κατά περίπτωςθ τζλθ κυκλοφορίασ ενόσ
(1) ζτουσ), τθν ζκδοςθ νζων πινακίδων και τθν καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ.
Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μζροσ ςτισ δθμοπραςίεσ πρζπει να ενθμερϊνονται από τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν για τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ωσ προσ τθν ταξινόμθςθ,
το είδοσ του καυςίμου, τον τόπο ταξινόμθςθσ τα όρια εκπομπισ καυςίμων κ.λ.π. και των οποίων
άγνοια δεν μποροφν να επικαλεςτοφν μετά τθν αγορά των οχθμάτων.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι όροι πώληςησ τροχοφόρων.
ΣΡΟΥΟΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΗ
ΔΥΟΤΝ ΣΑΞΗΝΟΜΖΘΔΗ ’ ΑΤΣΖΝ (ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ)
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 17793/1326/31-5-96 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ
– Χωροταξίασ Δθμοςίων Ζργων και Μεταφορϊν – Επικοινωνιϊν (ΦΕΚ Β442/96) ορίηονται τα
παρακάτω για τθν ταξινόμθςθ των οχθμάτων προσ κυκλοφορία.
Βενηινοκίνθτα οχιματα, ανεξάρτθτα από το μικτό βάροσ και πετρελαιοκίνθτα οχιματα μικτοφ
βάρουσ μζχρι και 4000 κιλά, που εκποιοφνται από τθν Δ.Δ.Δ.Υ. μετά τθν 5/3/1993 και εφόςον θ
προθγοφμενθ χϊρα κυκλοφορίασ των ιταν χϊρα – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) μποροφν να ταξινομθκοφν με τθν προχπόκεςθ ότι κατά
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τον προβλεπόμενο τεχνικό ζλεγχο από το αρμόδιο Ρεριφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΡ.Μ.Ε. κα
διαπιςτωκεί ότι οι εκπομπζσ καυςαερίων είναι μζςα ςτα αποδεκτά όρια, που τίκενται κάκε
φορά με ςχετικζσ προσ τοφτο αποφάςεισ.

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ

ΚΟΤΛΤΡΑ ΔΛΔΝΖ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Δ.Δ.Δ.Υ. Σταδίου 60, Ακινα
2. Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων
3. Δ.Ο.Υ. Κζρκυρασ
4. Διμοσ Κζρκυρασ
5. Εμπορικό Σφλλογο Κζρκυρασ
6. Επιμελθτιριο Κζρκυρασ
7. Δ/νςθ Αςτυνομίασ Κζρκυρασ
8. αδιοφωνικοφσ Στακμοφσ Κζρκυρασ
9.ΚΕΚΥΑΪΚΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ
10. ΚΟΥΛΟΥΘΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΥΙΛΛΑΣ ΣΡΥΙΔΩΝ Ο.Ε.
11. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ -ΑΤΑ
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