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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΙΓΩΝ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΒΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού 
 

 Ζ αλάδεημε κεηά από λνκηθέο δηαδηθαζίεο, αλαδόρνπ γηα ηελ κίζζσζε 
θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο αθνξνινγήησλ εηδώλ (ΡΥ) ηνπ ΠΒΚ.  
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γιάρκεια ύμβαζης 

 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα έρεη δηάξθεηα δύν (2) εηώλ, κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο δύν (2) επηπιένλ εηώλ κεηά από 
έγγξαθε ζπκθσλία θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  Νο  3 
Μίζθωμα – Οικονομικές σποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ηακεηαθή κεραλή κε κέξηκλα 
ηνπ θαη ηελ έρεη δειώζεη ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηξείο θνξέο ην ρξόλν ην 
ηειεπηαίν δεθαήκεξν θάζε ηεηξακήλνπ ηεο ζύκβαζεο ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζα 
ηζνύηαη κε ην 10% επί ησλ πσιήζεσλ θαη ζα πξνθύπηεη από ηα Ε ηεο 
ηακεηαθήο κεραλήο, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ ζηε 
Γ΄ΚΟΤ/ΓΛΥ.   

 3. Σα παξαπάλσ Ε ζα θαηαρσξνύληαη από ηνλ αλάδνρν ζε ζρεηηθό 
βηβιίν ην νπνίν ζα ζεσξείηαη από ηνλ Γ΄ΚΤΠ. 

 4. Σα Ε κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά (νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο 
θιπ) ζα ηεξνύληαη από ηνλ αλάδνρν ζε ηδηαίηεξν θάθειν θαη ζα είλαη 
δηαζέζηκα πξνο ζρεηηθό έιεγρν. 

 5. Σα ινηπά θνξνινγηθά ζηνηρεία ζα ηεξνύληαη από ηνλ αλάδνρν 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ  Νο  4 
Σετνικοί Όροι 

 
 1.     Ο Αλάδνρνο δύλαηαη λα παξαιακβάλεη ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο 
ηνπ Δ.Φ.Κ. κε βάζε ηελ δηαηαγή Αξηζκ. Πξση. Υ.319/16 22 Απγ 07/Γεληθή 
Γξακκαηεία Φνξνινγηθώλ & Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & 
Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην Άξζξν 5 ηεο Γ.424/93 
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Α.Τ.Ο., θαπληθά θαη αιθννινύρα πνηά πνπ πξνέξρνληαη από άιια Κξάηε 
Μέιε ηεο Κνηλόηεηαο ή από θνξνινγηθή απνζήθε ηνπ εζσηεξηθνύ. 
 
 2. Γηα ηνλ ηεισληζκό ησλ πξντόλησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα 
δηαηεζνύλ κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο κόλν ζε δηθαηνύρα απαιιαγήο πξόζσπα, 
ζα θαηαηίζεηαη Γήισζε Δ.Φ.Κ., ζην όλνκα ηνπ Αλαδόρνπ θαη γηα ινγαξηαζκό 
ηνπ Π.Β.Κ., κε απαιιαγή ηνπ Δ.Φ.Κ. θαη ηνπ Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο γηα ην Π.Β.Κ. δηαηάμεηο. 
 
 Ζ αλσηέξσ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ Αλάδνρν 
ζην Σεισλείν Υαλίσλ ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
  α. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα 
δειώλεηαη όηη νη παξαιακβαλόκελεο πνζόηεηεο αθνξνινγήησλ πξντόλησλ ζα 
δηαηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην δηθαηνύρν ηεο απαιιαγήο δηεξρόκελν ή 
δηακέλνλ ζην ΠΒΚ αλλοδαπό προζωπικό θαζώο θαη γηα ην αλλοδαπό 
προζωπικό ηνπ ΚΔΝΑΠ.  
 
                       β.   Σξαπεδηθή εγγύεζε ε νπνία θαζνξίδεηαη από ην πνζό ησλ 
ππό πξνκήζεηα εηδώλ (αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 10.000,00€) ή ρξεκαηηθή 
παξαθαηαζήθε ή αμηόρξεε πξνζσπηθή εγγύεζε ηξίηνπ πξνζώπνπ, γηα ηηο 
αλαινγνύζεο επηβαξύλζεηο. 
 
 Δπηπιένλ, απαηηείηαη έγγξαθν ηνπ Π.Β.Κ./Γ΄ΚΤΠ πξνο ην Σεισλείν 
Υαλίσλ κε ην νπνίν ζα δεηείηαη ε αηειήο παξάδνζή ηνπο ζην Καηάζηεκα θαη 
ζα δειώλεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ύκβαζε είλαη ζε ηζρύ (παξ. 3ν άξζξν 5 ηεο 
Γ424/277/93 Α.Τ.Ο.). 
 
            3.    Σν Π.ΒΚ./Γ΄ΚΤΠ ζα θνηλνπνηεί ζην Σεισλείν Υαλίσλ θαη ζην 
Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αιινδαπνύ 
πξνζσπηθνύ πνπ έρεη ππεξεζηαθή ζρέζε κε ην Π.Β.Κ. (κόληκν πξνζσπηθό 
θαη εμαξηεκέλσλ από απηό κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη αιινδαπό 
πξνζσπηθό ησλ Μνλάδσλ πνπ επηζθέπηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ.) θαζώο θαη κε ην ΚΔΝΑΠ θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ 
ελεκέξσζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ κε ηπρόλ αιιαγέο. 
 
 Δπηπιένλ, ζα θνηλνπνηεί ζην Σεισλείν Υαλίσλ θάζε απόθαζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ Π.Β.Κ. κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο 
θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο.  
 
           4. Σν ηεισλεηαθό παξαζηαηηθό, βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε 
απαιιαγή, ζα παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα θαη ην Σεισλείν Υαλίσλ ζα 
 
πξνβαίλεη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεηά από έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
 λόκηκεο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ηελ πίζησζε ηνπ ζπλόινπ ησλ αηειώο 
παξαιεθζέλησλ, κε ην παξαζηαηηθό απηό, πξντόλησλ.  
 

./. 
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 ηελ πεξίπησζε παξαζηαηηθώλ πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πίζησζε 
ζην ζύλνιό ηνπο, γηα ηα δηαπηζηνύκελα ειιείκκαηα, ζα βεβαηώλνληαη θαη 
εηζπξάηηνληαη από ην Σεισλείν Υαλίσλ νη αλαινγνύζεο θνξνινγηθέο 
επηβαξύλζεηο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ πεξί παξαβάζεσλ δηαηάμεσο ηνπ 
Σεισλεηαθνύ Κώδηθα. 
 

5. Καηά ηε δηάζεζε από ηνλ Αλάδνρν ησλ αθνξνινγήησλ, ηα σο 
άλσ δηθαηνύρα πξόζσπα ζα ππνγξάθνπλ, ζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα 
πιήξε ζηνηρεία ηνπο, γηα ηηο πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ πνπ παξαιακβάλνπλ.  

 
 Οη θαηαζηάζεηο απηέο, κεληαίεο γηα ην κόληκν ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό 
θαη εβδνκαδηαίεο (επηά εκεξώλ) γηα ην κε κόληκν ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό, 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 
ελδεηθηηθά ππνδείγκαηα 1 θαη 2. 
 
 6. Σα πξντόληα πνπ αγνξάδνληαη από ηα αλσηέξσ δηθαηνύρα ηεο 
απαιιαγήο πξόζσπα πξέπεη λα έρνπλ σο πξννξηζκό ηελ θάιπςε ησλ 
πξαγκαηηθώλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ ηνπο αλάινγα θαη κε ην ρξόλν 
παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπληζηνύλ ινγηθέο 
πνζόηεηεο, νη νπνίεο δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα αθόινπζα όξηα : 
 
  α. Γηα ην κόληκν πξνζσπηθό, αλά κήλα : 6 θνύηεο ηζηγάξα 
θαη 6 θηάιεο νηλνπλεπκαησδώλ. 
 
  β. Γηα ην κε κόληκν πξνζσπηθό αλά πεξίνδν επηά εκεξώλ : 
2 θνύηεο ηζηγάξα θαη 2 θηάιεο νηλνπλεπκαησδώλ. 
 
 ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδηάκεζα 
πξντόληα.  Δμαηξείηαη ε κπύξα, ηελ νπνία δύλαηαη λα αγνξάδνπλ γηα δηθή ηνπο 
ρξήζε, ρσξίο λα ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλν όξην. 
 
 7. Σν Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ ζα πξνζθνκίδεη ζην Σεισλείν 
Υαλίσλ αληίγξαθα ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ, ζεσξεκέλα από ην 
Π.Β.Κ./Γ΄ΚΤΠ ην νπνίν ζα ειέγρεη εάλ ηα πξόζσπα ζηα νπνία δηαηέζεθαλ ηα 
αθνξνιόγεηα πξντόληα αλήθνπλ ζην αιινδαπό πξνζσπηθό ην νπνίν έρεη 
ππεξεζηαθή ζρέζε κε ην Π.Β.Κ. θαη ην ΚΔΝΑΠ θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ 
πίζησζε ησλ εθθξεκώλ ηεισλεηαθώλ παξαζηαηηθώλ κε ηηο πνζόηεηεο ησλ 
θαπληθώλ θαη νηλνπλεπκαησδώλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
θαηαζηάζεηο. 
 
 8. Σν Σεισλείν Υαλίσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο λόκηκεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αηειώο παξαιακβαλόκελσλ πνζνηήησλ, ζα πξνβαίλεη 
θαη ζε ζπλδπαζηηθό έιεγρν ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ κε ηα 
βηβιία θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ηεξεί ην Καηάζηεκα αθνξνινγήησλ 
βάζεη ηνπ Κ.Β.. θαη ησλ εθάζηνηε απνγξαθόκελσλ πνζνηήησλ ησλ 
αδηάζεησλ απνζεκάησλ.  
 
 

./. 
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 9.     Οη ηηκέο πώιεζεο ησλ αθνξνιόγεησλ εηδώλ ζα θαζνξίδνληαη βάζεη 
ησλ ηηκώλ αγνξάο απμεκέλεο κε πνζνζηό θέξδνπο όπσο παξαθάησ: 
 
   α. Γηα ηα ηζηγάξα κέρξη ην 100% ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπο. 
 
   β.    Γηα ηα εηζαγόκελα πνηά κέρξη 40%. 
 
   γ. Γηα ηα πνηά Διιεληθήο πξνέιεπζεο κέρξη 30%. 
 

 10.      Σν ΠΒΚ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ηεο 
ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΡΥ , κε όξγαλα ηνπ πνπ ζα νξίδνληαη από ηελ 
Γηνίθεζε. 
 

ΑΡΘΡΟ  Νο 5 
Παρετόμενες Δσκολίες 

 
 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηόο λα έρεη 
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη : 
 
  α. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
 
  β. Νεξό 
 
  γ. Υώξνη: 
 
   (1). Έλα Γξαθείν 
 

(2). Μία Απνζήθε 
 

   (3). Έλα Πσιεηήξην 
 
θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ρξήζε. 
 
 2. Δθόζνλ ν Αλάδνρνο ζειήζεη λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε 
πξνζζήθεο θαη άιιεο βειηηώζεηο ησλ ρώξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ηνπ, δύλαηαη λα 
ηηο πξαγκαηνπνηήζεη θαηόπηλ ζρεηηθήο άδεηαο. 
 

3.     Ο εμνπιηζκόο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  Νο 6 
Τποτρεώζεις Αναδότοσ 

 
          1.      Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηώλ ηνπ ΡΥ πξνζσπηθό (έλα άηνκν) λα γλσξίδεη Αγγιηθή Γιώζζα 
επηπέδνπ εξγαζίαο.  

 
./. 



 Β-5 

          2.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη αζθάιηζε πιήξνπο θάιπςεο 
έλαληη κεξηθήο ή νιηθήο θινπήο θαη δεκηώλ , θαηαζηξνθήο αλεμαξηήησο αηηίνπ 
γηα εκπόξεπκα πνζνύ έσο 50.000€. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ην επηπιένλ 
πνζό ζα βαξύλεη ην ΠΒΚ. Ζ ελ ιόγσ αζθάιηζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα πξνο ζύκβαζεο θαη ησλ παξαηάζεσλ πξνο. Σν αζθαιηζηήξην 
ζπκβόιαην ζα εγθξίλεηαη από ην ΠΒΚ, ζην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 
πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηνπ θαη απόδεημε πιεξσκήο . 

ΑΡΘΡΟ  Νο  7 

Περίοδος Λειηοσργίας Ρ.Υ. 
 

1. Ζ αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην Ρ.Υ. πξνο πεξηόδνπο 
παξακνλήο πξνο θπξίσο δπλάκεσο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
Μνλάδσλ ησλ Υσξώλ Υξεζηώλ ζην ΠΒΚ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο – σξάξην 
ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πεξηόδνπο απηέο, ζα θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 
2. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο πνπ ζα απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ρ.Υ. 

ιόγσ δηακνλήο ή δηέιεπζεο Μνλάδσλ ζην ΠΒΚ, ν αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεηαη 
έγθαηξα από ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ γηα ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
3. Σν ΠΒΚ δύλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηηο πεξηόδνπο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρ.Υ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηελ 
αλάδνρν.  

  
ΑΡΘΡΟ  Νο 8 

Παράδοζη – Παραλαβή Τθιζηάμενοσ Αποθέμαηος  

 

 1. Ο αλάδνρνο ζα επσκίδεηαη ην πνζό ηνπ απνζέκαηνο πνπ 
επξίζθεηαη ζηελ θνξνινγηθή απνζήθε πιήξσο θαη άλεπ επηθπιάμεσο ζην 
πνζό ηεο ηειηθήο απνγξαθήο.  
 
 2. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ην ηπρόλ 
πθηζηάκελν εκπόξεπκα ζα αγνξαζζεί από ην ΠΒΚ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 
αγνξάο ηνπ, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ δεκαπένηε τιλιάδων εσρώ (15.000 €) και 
μόνο. 

ΑΡΘΡΟ   Νο 9 
Ποινικές Ρήηρες 

  
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί πξνο όξνπο ηεο 
ζύκβαζεο ή εθόζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Βαξεία ακέιεηα σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 

  β. Ο ηξόπνο ζπλαιιαγώλ ηνπ Αλαδόρνπ δελ είλαη απηόο πνπ  
επηβάιιεηαη πξνο ηξαηησηηθή Μνλάδα. 

./. 



 Β-6 

   

γ. Ζ κε ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ. 

 
κεηά από πξόηαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν,  ν 
Γηνηθεηήο ηνπ ΠΒΚ δύλαηαη, αθνύ πξνεγεζεί κία ηνπιάρηζηνλ έγγξαθε 
ζύζηαζε, λα επηβάιεη ηα παξαθάησ πξόζηηκα: 
 
  α.  Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε  300€ 
   
  β.  Γηα ηελ δεύηεξε παξάβαζε  800€ 
    
  γ.  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε   1500€ 
 
 2. Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξύμεη 
ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξώζεηο : 
 
  α. Έθπησζε ηνπ από ηελ θαηαθύξσζε ζην όλνκά ηνπ θαη από 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηή. 
 
  β. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο θαηά πεξίπησζε. 
 
  γ. Αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ, είηε ζηνλ επόκελν κεηνδόηε πνπ 
έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκό, είηε κε επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό ή θαη ρσξίο 
δηαγσληζκό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκό ζε 
βάξνο ηνπ ηεο ηπρόλ επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο. 
 
  δ. Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ Αλαδόρνπ από ην 
ζύλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95.  Ο απνθιεηζκόο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο, όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 
αλσηέξαο βίαο.  
 
 

Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΡΗΑ ΤΓΚΣΖ 
 

  
  
  

Δηξήλε Καξηζάθε  Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 
Δπγόο (Ο) κρνο (Η) 
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 Γ3/ΓΝΣΡΗΑ 
  
  
  
 Νηνπκπαξαηδή Γέζπνηλα 
 Τπιγόο (ΤΠ) 
  

ΤΝΣΟΝΗΜΟ   
ΓΟΔ ΓΔΠ 

  
  
  

Καηζηγηαλλάθε Μαξία - Αλδξνκάρε Δκκαλνπήι Ληνδάθεο  
Τπιγόο (Ο) Αλρεο (ΠΒ) 

  
 ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
  
  
  
 ίζθνπ Θενδώξα 
 Αλζιγόο (ΝΟΜ) 


