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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Τηλ: 2310241383 & 2310241689 Φαξ: 2310232667 & 2310281635 Email: sme-industry@veth.gov.gr

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ»
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 20072013 & 4 Π.Ε.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιγραφή : Ενίσχυση παρεµβάσεων για να βελτιωθεί η
ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών να αναβαθµιστούν
ενεργειακά.
Αποδέκτες :
Οι ιδιοκτήτες νοµίµως υφισταµένων
µονοκατοικιών και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νοµίµως
υφισταµένων κτιρίων µε κύρια χρήση κατοικίας.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : από 01 Νοεµβρίου 2009
Περιοχή εφαρµογής : Όλη η Ελλάδα.
Όροι και Προϋποθέσεις : Η δράση απευθύνεται στους
ιδιοκτήτες νοµίµως υφισταµένων µονοκατοικιών και τους
εκπροσώπους των ιδιοκτητών νοµίµως υφισταµένων κτιρίων
µε κύρια χρήση κατοικίας.
Οι κατοικίες θα πρέπει είτε να φέρουν οικοδοµική άδεια που
έχει εκδοθεί πριν την 01.01.1980 είτε να έχουν κατασκευαστεί
πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, να έχουν κύρια χρήση
κατοικίας και να βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης
χαµηλότερη του ποσού των 1.500 ε/τ.µ.
Τι χρηµατοδοτείται : θερµοµόνωση στο δώµα του κτιρίου
[υποχρεωτική
παρέµβαση],
τοποθέτηση
διπλών
θερµοµονωτικών
πλαισίων-κουφωµάτων
[υποχρεωτική
παρέµβαση για τις ιδιοκτησίες που δεν έχουν ήδη],
αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα/λέβητα µε νέο
υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου ή µε
σύστηµα που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
[υποχρεωτική παρέµβαση για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη],
εγκατάσταση
ηλιακών
θερµοσιφώνων
[προαιρετική
παρέµβαση σε επίπεδο κτιρίου ή ανά ιδιοκτησία] &
θερµοµόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου [προαιρετική
παρέµβαση σε επίπεδο κτιρίου].

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει στη
∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και Ποτών
INTERFOOD & DRINKS 2009
που θα πραγµατοποιηθεί από
11 έως 14 Νοεµβρίου 2009 στην Σόφια της Βουλγαρίας

Τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής έχει αναλάβει ο
Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου [Ο.Π.Ε.].
Στo πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται να
παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην
ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας την πρώτη τους συµµετοχή µε
το ΒΕΘ µε ποσοστό 50% του κόστους συµµετοχής για stand
12τ.µ., τη δεύτερη-τρίτη συµµετοχή τους µε το ΒΕΘ µε ποσοστό
25% του κόστους για stand 12 τ.µ.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
ανωτέρω έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310241383 και 2310241668,
µέχρι τις 11/9/2009
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής

Ύψος και είδος ενίσχυσης : Η επιδότηση ανέρχεται από 30%
έως και 50%, ανάλογα µε το αν πρόκειται για µονοκατοικία ή
πολυκατοικία και το είδος των δράσεων. Όπου επιλέγονται
ολοκληρωµένες δράσεις, το ποσοστό ανεβαίνει. Ο ανώτατος
επιλέξιµος προϋπολογισµός δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 120.000 ευρώ ανά κτίριο. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιµη
δαπάνη.
Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι δύο έτη.
Η
υλοποίηση των παρεµβάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός ενός έτους από την έγκριση της εκάστοτε πρότασης.
Στα κτίρια που ανήκουν σε περιοχή µε τιµή ζώνης
µεγαλύτερη του ορίου των 1.500 ε/τ.µ. θα υπάρξουν
φορολογικά κίνητρα, ισοδύναµου αποτελέσµατος µε την
επιχορήγηση, τα οποία θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο
Οικονοµίας & Οικονοµικών.
Προϋπολογισµός : ∆ιαθέσιµος για τη δράση 400.000.000,00
ευρώ
Πληροφορίες :
Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού &
Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Ενέργειας, Φυσικού
Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ [ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/Β] του
Υπουργείου Ανάπτυξης, τηλέφωνο 801-11-36300 και στην
ιστοσελίδα http://www.ypan.gr/5549_cms.htm καθώς και στο
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 –
Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-241.158 & 2310-241.668.-

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κυπριακή επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ &ΥΙΟΣ ΕΠΕ»
επιθυµεί να εισάγει στην Κύπρο εργαλεία , µηχανήµατα και
κάθε είδους αναλώσιµα για συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ,
για συνεργεία σφυρηλατήσεων καθώς και για συνεργεία βαφής
αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ηλίας Πεγιάζης , P.O.
BOX 51913-3509 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ τηλ: +35725568219,
+35725573365 , φαξ: +35725569471 , κιν. τηλ : +35799624086
, e-mail : peyiazis@cytanet.com.cy
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ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο στη BistritaNasaud στη Ρουµανία, µας γνωστοποίησε τη λίστα των
παρακάτω επιχειρήσεων που απευθύνθηκαν στα Γραφεία
τους επιθυµώντας συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Επιµελητήριο .Πληροφορίες: Τηλ. 0263/230640 , 210038,
210049, 230400 Fax: 0263 210039 e-mail: office@cciabn.ro
"GOLDPLAST SA " Εταιρία παραγωγής αντικειµένων από
πλαστικό (προϊόντα συσκευασίας-σακούλες).
Πληροφορίες: Stejerean Ioan
Bistrita, Cart. Unirea, Nr. 97
Tel: +40/263/228165 Fax: +40/263/228274,
E-mail: office@goldplast.ro www.goldplast.ro
"GRUPPO UNO ROMANIA SRL " Εταιρία παραγωγής
ανακυκλώσιµων σακουλών για σεντόνια και κουβέρτες,
διαφηµιστικές τσάντες και καλύµµατα κουστουµιών από
οικολογικά υλικά.
Πληροφορίες: Vignolini Samuele
Bistrita, Cart. Viisoara, DN 17, Nr. 274A, AP.9
Tel: +40/263/341204, 755/109853 Fax: +40/263/341204
www.vignolbags.com
E-mail: r.milesan@gruppouno.ro
"ITL AGROCOMPLEX SRL " Επιχείρηση Βοοειδών.
Πληροφορίες: Ciurus Ovidiu
Lechinta, Str. Principala, Nr.121
Tel: +40/263/274277 Fax: +40/263/274277,
E-mail: itlagro@yahoo.com
"INTEX SA " Εταιρία παραγωγής σεντονιών από πλεκτό
jersey και σατέν βαµβακερό ύφασµα και καλυµµάτων
κρεβατιών µε λάστιχο.
Πληροφορίες: Sima Grigore Dorel
Nasaud, Str. George Cosbuc, Nr. 230
Tel: +40/263/360864 Fax: +40/263/360003
E-mail: intex@intexnasaud.ro
"IPROEB SA " Εταιρία παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων και
αγωγών µονωµένων και µη µονωµένων, σύνθετων
µονωτικών µε λάστιχο υγρής σιλικόνης και πινάκων ελέγχου.
Πληροφορίες: Chichidean Ioan
Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 19
Tel: +40/263/238164 Fax: +40/263/238150
E-mail: dirgen@iproeb.ro iproeb@iproeb.ro www.iproeb.ro
"M.I.S. – GRUP SRL " Εταιρία παραγωγής ξύλινων
αντικειµένων – διαφορετικά είδη και µεγέθη ξυλείας.
Πληροφορίες: Iugan Octavian
Anies, Str. Depozitului, Nr. 79
Tel: +40/263/377779 Fax: +40/263/377781
E-mail: office@misgrup.ro www.misgrup.ro
"MIRO SA " Εταιρία κοπής διαφόρων αντικειµένων µε
οξυγόνο ή laser – Μεταλλικές Εργασίες.
Πληροφορίες: Magadon Ion
Bistrita, Str. Industriei, Nr. 4
Tel: +40/263/234268 Fax: +40/263/234350
E-mail: miro@miro.ro www.miro.ro
"NETEX SA " Εταιρία παραγωγής υφασµάτινων προϊόντων
για τη βιοµηχανία αυτοκινήτων και για τη βιοµηχανία επίπλων
(ταπετσαρίες), υφάσµατα.
Πληροφορίες: Luca Cagnato
Bistrita, Str. Narciselor, Nr. 2
Tel: +40/263/234842 Fax: +40/263/234822
E-mail: netex@karmanet.ro www.eurohilding.com.ro

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΜΕΤΟΙΚΩ 2009»
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ
2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Το πρόγραµµα «Μετοικώ 2009 » έχει ως στόχο την αύξηση
της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση της
ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονοµιών µέσω της
ίδρυσης
νέων
επιχειρήσεων,
την
αποκέντρωση
επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µετεγκατάστασης
υφισταµένων επιχειρήσεων από τα µεγάλα αστικά κέντρα
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.
Όροι και προϋποθέσεις :
1. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που
γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991 και διαµένουν
µόνιµα στους νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, Κυθήρων,
Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και
Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρχίας Λαγκαδά) και
είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την ηµεροµηνία
προδηµοσίευσης του προγράµµατος (15-07-2009) και τα οποία
επιθυµούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο από 3.000
κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας, καθώς και στις
εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής και στην επαρχία
Λαγκαδά
του
νοµού
Θεσσαλονίκης,
επιχειρηµατική
δραστηριότητα που φαίνεται στο παράρτηµα Ι του Οδηγού του
προγράµµατος.
2. Για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στους νοµούς
Αττικής (πλην των ∆ήµων ,Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων,
Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) από αυτές που
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Οδηγού του προγράµµατος
και επιθυµούν να διακόψουν την εκεί λειτουργία τους και να τη
µεταφέρουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο
υπόλοιπο τµήµα της χώρας καθώς και στις εξαιρούµενες
περιοχές του νοµού Αττικής.
Ποσοστό επιχορήγησης :
50% επί του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού της πρότασης και 60% σε νησιά κάτω
των 5.00ο κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες
περιοχές.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός : Για τις επιχειρήσεις του
τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και
περιορισµού της ρύπανσης 30.000 έως 200.000 ευρώ. Για τις
επιχειρήσεις τουρισµού 30.000 έως 100.000 ευρώ και για τις
εµπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών 20.000 έως 100.000 ευρώ.
Επιλέξιµες δαπάνες : Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις,
κτιριακά και διαµόρφωση χώρων, δαπάνες προβολής
προώθησης, υπηρεσίες συµβούλων, άλλες δαπάνες.
Επιλέξιµες είναι οι
δαπάνες που έγιναν µετά
την
προδηµοσίευση του προγράµµατος (15-07-2009). Οι αιτήσεις
θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 09 Νοεµβρίου 2009 µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
Πληροφορίες
Ενδιάµεσος
Φορέας
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠ ΑΕ), για την Κεντρική Μακεδονία
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , τηλ. 2310-480000
προκήρυξη και
πληροφοριακό
υλικό
www.ypan.gr/c_announce/45_5507_cms.htm
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τµήµα
Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, τηλέφωνο : 2310-241.158,
email : info@veth.gov.gr

2

Αρ.Πρωτ. Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000660

24/09/2009 Προµήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών υποβρυχίων οχηµάτων Τηλ.:
2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000661

09/10/2009 Προµήθεια οχηµάτων διαφόρων τύπων για κάλυψη αναγκών ΠΝ Τηλ.:
2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000662 25/09/2009 Προµήθεια δύο TRANSMITTER RADAR Τηλ.: 2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000663 23/09/2009 Προµήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών ΠΠ Τηλ.: 2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000664 16/09/2009 Προµήθεια καλαθόσφαιρων µπάλες basket Τηλ.: 2105272623

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

∆000665 17/09/2009 Προµήθεια σφαιρών ποδοσφαίρου Τηλ.: 2105272623

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

∆000666 17/09/2009 Προµήθεια χειρόσφαιρων Hand Ball Τηλ.: 2105272623

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

28/09/2009 Προµήθεια 5.000 µέτρων υφάσµατος ripstop παραλλαγής ερήµου Νο 225πλ
∆000668
1,5 για τις ανάγκες κατασκευής στολών από το 700 ΣΕ Τηλ.: 2103483162

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24/09/2009 Προµήθεια ΠΟΕ Οχηµάτων µηχανήµατα ρυµουλκούµενα, Εύχρηστα
αποσυρθέντα ανταλλακτικά οχηµάτων αρµάτων οπλισµού ΜΧ ∆Β ΟΣ ΧΩΚ, Εύχρηστα
∆000669
επισκευάσιµα άχρηστα κύρια υλικά τηλεπικοινωνίας οπλισµού, Αποσυρόµενα είδη
ιµατισµού υπόδησης εξάρτυσης σκηνικο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

∆000670

07/10/2009 Εφαρµογή επίβλεψη διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και
υποστηρικτικών λογιστικών υπηρεσιών από λογιστή Τηλ.: 2310282568

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000671

22/09/2009 Προµήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροµηχανής PIELSTIC TYPE 8RA 4V 200
VG για την κάλυψη αναγκών Φ/Γ τύπου S Τηλ.: 2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
∆000672 16/09/2009 Προµήθεια υλικών συντήρησης αφαλατωτών Φ/Γ τ Υ∆ΡΑ Τηλ.: 2103368630 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆000673

17/09/2009 Προµήθεια υλικού VOLTABLOCK CELLS για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ τ
ΜΥΚΟΝΙΟΣ Τηλ.: 2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆000674

17/09/2009 Προµήθεια µηχανολογικού υλικού για κάλυψη αναγκών Φ/Γ τ S Τηλ.:
2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆000675

18/09/2009 Προµήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ Τηλ.:
2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆000676

14/09/2009 Ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Ναυτικού Νοσοκοµείου Πειραιώς Τηλ.: 2105531425

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΡ.ΤΜ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

∆000677

29/09/2009 Ανάδειξη εργολάβου εργασιών αποκατάστασης στεγανότητας ξύλινης
επένδυσης κ.καταστρώµατος ΠΝΜ Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ Τηλ.: 2103234463

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡ.
ΤΜ. ΕΡΓΟΛΑΒΕΙΩΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

∆000678

15/09/2009 Προµήθεια οχηµάτων πολιτικού τύπου 1600 για την κάλυψη αναγκών ΠΝ
Τηλ.: 2103368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆000679

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
22/09/2009 Προµήθεια υλικών υποστήριξης ποµποδεκτών 1000 για κάλυψη αναγκών Φ/Γ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
τ ΜΕΚΟ Τηλ.: 2103368630
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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