
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ      

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο  174/2018 

 

 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 25εο   ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. 

          
Θέμα: "Δπιβολή τελών έτοσς 2019"  

 

ηελ Πξέβεδα, ζήκεξα ηελ  14/12/2018,  εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:30  κ.κ. ζην 

Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πξέβεδαο, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζε ηαθηηθή   

πλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. πξση.: 

2252/11.12.2018 ,  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν πσο ππήξρε 

ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά  (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη 

(6)  ηαθηηθά κέιε , σο εμήο : 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 

υγκοφνασ Ευάγγελοσ –Πρόεδροσ Σρυφωνίδθ  Νίκθ-μζλοσ 

Κατςιπανζλθσ Δθμιτριοσ-Αντιπρόεδροσ                         

Παππάσ Δθμιτριοσ-Μζλοσ  

Κατςαοφνοσ Θεόδωροσ-Μζλοσ  

Σηθηηθίδεο Παύινο (Ληκελαξρείν)  

   Αγγζλθ Παπα'ι'ωαννίδου Ελευκερία -

Μζλοσ 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ  ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Πξέβεδαο θ. Γηνύξγα Μαξηάλλα . 

  
Ο Πξόεδξνο εηζεγείηαη ην 8ν ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην ΘΔΜΑ: "Δπιβολή τελών έτοσς 2019"  

 

  θαη αλαθέξεη ηα εμήο:  

  

Χριςθ γερανοφ 110,00€ τθν ώρα.                                                             

Για υπερωρίεσ απόγευμα κακθμερινζσ+30%                                                                                                        

Για εργαςία άββατο, Κυριακι και αργίεσ πρωϊ+75% 

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



και άββατο, Κυριακι και αργίεσ απόγευμα +100%.                         

Εγκατάςταςθ περιπτζρων  28,00 €/τ.μ +3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ και ΕΚΟΕΜΝ 3% 

Σζλοσ κουβουκλίου περιπτζρου 100,00 ευρώ 

ετθςίωσ. 

Για ςτάςιμο -υπαίκριο εμπόριο 

(κάςτανα, καλαμπόκια κ.λ.π) για 4 

μινεσ 

150,00 € + 3.6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ +3% ΕΚΟΕΜΝ. 

 

Για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων 28,00€/τ.μ για ςτεγαςμζνο χώρο + 3,6% 

ΧΑΡΣΟΗΜΟ +3% ΕΚΟΕΜΝ  και                                                    

20,00 €/τ.μ για υπαίκριο χώρο +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ +  

3%ΕΚΟΕΜΝ. 

Εκκίνθςθ γερανοφ  15,00+ Φ.Π.Α. 

Χριςθ κλάρκ 20,00€ τθν ώρα για χριςθ εκτόσ πλοίου+ Φ.Π.Α.                                                           

25,00€ τθν ώρα για χριςθ εντόσ πλοίου+Φ.Π.Α.                                                              

Ελάχιςτοσ χρόνοσ   χριςθσ   1 ώρα + Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                  

Χριςθ γεφυροπλάςτιγγασ 2,00€ το φορτθγό + Φ.Π.Α. 

Διζλευςθ  0,08 € τον τόνο  για χφδθν φορτία +3% ΕΚΟΕΜΝ 

+3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ,                                                                      

0,18 € τον τόνο για τα υπόλοιπα φορτία + 

3%ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ και                                             

0,18 € το κυβικό για ξυλεία + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% 

ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Εναπόκεςθ εμπορευμάτων  Για το 1ο 8ιμερο : 0,12 € τον τόνο ανά θμζρα                         

Για το 2ο 8ιμερο : 20% προςαφξθςθ ανά θμζρα                          

Για το 3ο 8ιμερο  : 25% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

Για το 4ο  8ιμερο : 30% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                       

Για το 5ο 8ιμερο : 35% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

Για το 6ο  8ιμερο : 40% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                         

Για το 7ο    8ιμερο : 45% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

Από το 8ο 8ιμερο και άνω  : 50% προςαφξθςθ ανά 

θμζρα .                                                                              ε 

όλα τα 8ιμερα +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

ε περίπτωςθ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων-υλικών 

πζρα του κακοριςμζνου χρονικοφ ορίου τθσ 

εναπόκεςθσ, επιβάλλεται πρόςτιμο κατόπιν 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.                                                                                                           

Παράδοςθ απορριμμάτων Φορτθγά πλοία  

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



DWT  

Από 1.000-7.000: 0,040 €/τόνο .                                                

Από 7.000-15.000: 0,035 €/τόνο                                              

Από  15.000 και άνω   0,025 €/τόνο 

Κρουαηιερόπλοια:     

 Από 0-2 κυβικό απορριμμάτων πάγιο τζλοσ 260€.   

Από  2 κυβικά και πάνω ιςχφει ο τφποσ 260€+ (100€x 

ποςότθτα απορριμμάτων m3).   

 Σζλοσ επιβατών : 0.35 € το άτομο.   

Παράδοςθ νεροφ 3,00 €/κυβικό + Φ.Π.Α. 

Παράδοςθ αποβλιτων  Ανάλογα του Κ.Ο.X ι GROS NAGE του πλοίου:        

Από  0-2000: 650,00€                                                               

Από  2001-4000: 750,00€ 

Από  4001-6500: 900,00€ 

Από   6500 και άνω : 1050,00€ 

 

Ηλεκτρικό ρεφμα 0,34 € τθν κιλοβατώρα + Φ.Π.Α. 

Χριςθ ιδιωτικών γερανών. 0,06 € τον τόνο +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

Χριςθ ιδιωτικών κουτάλων, χοανών 

και λοιπών μθχανθμάτων ζργου  

0,05 € τον τόνο + 3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

ιςχφει από 1-07-2018 

Χριςθ προκυμαίασ (γερανοί 

πλοίων) 

0,06 € τον τόνο +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

Τγρά εμπορεφματα Φορτοεκφορτώςεισ υγρών εμπορευμάτων(πλθν 

υγρών καυςίμων)από πλοίο ςε χερςαίο μεταφορικό 

μζςο και αντίςτροφα με χριςθ ιδίων μζςων :0,22 € 

τόνο + 3% ΕΚΟΕΜΝ+3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Για φορτοεκφορτώςεισ αδρανών 

υλικών. 

0,08€ τον τόνο για διζλευςθ  +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% 

ΧΑΡΣΟΗΜΟ.                                                                               

0,05€ τον τόνο για χριςθ μθχανιματοσ ζργου  + 3% 

ΕΚΟΕΜΝ +3,6 % ΧΑΡΣΟΗΜΟ.                                                       

0,06€ τον τόνο για χριςθ ιδιωτικοφ γερανοφ +3% 

ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ                                                                                        

2€ το φορτθγό +Φ.Π.Α για χριςθ γεφυροπλάςτιγγασ.               

Για πάρκινγκ containers 50,00 € /μινα + 3%ΕΚΟΕΜΝ+3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ 

Για πάρκινγκ μθχανθμάτων ζργου 150,00€ ετθςίωσ + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



Για χριςθ χώρου για επιςκευι  

ιχκυοκλωβών 

100,00 € το ςτρζμμα τθν θμζρα + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6 

% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Για απλι  ενοικίαςθ χώρου 

εκτάςεωσ                                                         

α)Από 0 ζωσ 500,00τμ 50,00€ τθν θμζρα ,                                                               

β)Από 500,00τμ ζωσ 1 ςτρζμμα αναλογικά του 

100,00 €  τθν θμζρα και  

  γ)Σο 1 ςτρζμμα  100,00€  τθν θμζρα + 3% ΕΚΟΕΜΝ 

+ 3,6 % ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Pillars  Κατανάλωςθ ρεφματοσ 0,50 € τθν κιλοβατώρα + 

Φ.Π.Α.                                                                                 

Κατανάλωςθ νεροφ 5 € m3 + Φ.Π.Α. 

Φκορζσ εγκαταςτάςεων ςε κινθτι -

ακίνθτθ περιουςία. 

Καταβολι τθσ τρζχουςασ ςυν πρόςτιμο 30% 

επιπλζον. 

 

Πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ηέινο γηα αλάπηπμε νκπξειώλ θαη μαπιώζηξσλ ,ην 

νπνίν λα αλέξρεηαη ζε 5 επξώ/ηκ. Δπίζεο ,γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο, πξνηείλεηαη ην ηέινο 

γηα παξαρώξεζε ρώξνπ επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, εθηόο 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ λα είλαη 28 επξώ/ηκ θαη ην ηέινο γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην 

γηα ηέζζεξηο κήλεο ζε 150,00 επξώ/ηκ. 

 

Αθνύ έγηλε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην έιαβε ππόςε: 

 Σν Β.Γ. 14/19-1-1939 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί Ληκεληθώλ Σακείσλ 

θεηκέλσλ   δηαηάμεσλ». 

 Σν Π.Γ. 173/2001 (ΦΔΚ 149/Α/5.7.2001) πεξί κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ Ν. Πξέβεδαο ζην Γήκν Πξέβεδαο θαη ζύζηαζεο Ν.Π.Γ.Γ. κε 

ηελ επσλπκία «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Πξέβεδαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Π.Γ. 75/2004 (ΦΔΚ 57/Α/27.2.2004). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 103 θαη 280.-/ 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 1 ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε» ΦΔΚ 85 

Α’11.4.2012. 

 Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεηαη ν θαζνξηζκόο ηέινπο ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε. 

Η απόθαζε θαζνξηζκνύ ησλ ηειώλ δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

Χριςθ γερανοφ 110,00€ τθν ώρα.                                                             

Για υπερωρίεσ απόγευμα κακθμερινζσ+30%                                                                                                        

Για εργαςία άββατο, Κυριακι και αργίεσ πρωϊ+75% 

και άββατο, Κυριακι και αργίεσ απόγευμα +100%.                         

Εγκατάςταςθ περιπτζρων  28,00 €/τ.μ +3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ και ΕΚΟΕΜΝ 3% 

Σζλοσ κουβουκλίου περιπτζρου 100,00 ευρώ 

ετθςίωσ. 

Για ςτάςιμο -υπαίκριο εμπόριο 

(κάςτανα, καλαμπόκια κ.λ.π) για 4 

μινεσ 

150,00 € + 3.6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ +3% ΕΚΟΕΜΝ. 

Για τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων 28,00€/τ.μ για ςτεγαςμζνο χώρο + 3,6% 

ΧΑΡΣΟΗΜΟ +3% ΕΚΟΕΜΝ  και                                                    

20,00 €/τ.μ για υπαίκριο χώρο +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ +  

3%ΕΚΟΕΜΝ. 

Εκκίνθςθ γερανοφ  15,00+ Φ.Π.Α. 

Χριςθ κλάρκ 20,00€ τθν ώρα για χριςθ εκτόσ πλοίου + Φ.Π. Α                                                          

25,00€ τθν ώρα για χριςθ εντόσ πλοίου + Φ.Π.Α.                                                              

Ελάχιςτοσ χρόνοσ   χριςθσ   1 ώρα + Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                  

Χριςθ γεφυροπλάςτιγγασ 2,00€ το φορτθγό + Φ.Π.Α. 

Διζλευςθ  0,08 € τον τόνο  για χφδθν φορτία +3% ΕΚΟΕΜΝ 

+3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ,                                                                      

0,18 € τον τόνο για τα υπόλοιπα φορτία + 

3%ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ και                                             

0,18 € το κυβικό για ξυλεία + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% 

ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Εναπόκεςθ εμπορευμάτων  Για το 1ο 8ιμερο : 0,12 € τον τόνο ανά θμζρα                         

Για το 2ο 8ιμερο : 20% προςαφξθςθ ανά θμζρα                          

Για το 3ο 8ιμερο  : 25% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

Για το 4ο  8ιμερο : 30% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                       

Για το 5ο 8ιμερο : 35% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

Για το 6ο  8ιμερο : 40% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                         

Για το 7ο    8ιμερο : 45% προςαφξθςθ ανά θμζρα.                        

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



Για το 8ο 8ιμερο και μετά  : 50% προςαφξθςθ ανά 

θμζρα .                                                                               

ε όλα τα 8ιμερα +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

ε περίπτωςθ εναπόκεςθσ εμπορευμάτων-υλικών 

πζρα του κακοριςμζνου χρονικοφ ορίου τθσ 

εναπόκεςθσ, επιβάλλεται πρόςτιμο κατόπιν 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.                                                                                                           

Παράδοςθ απορριμμάτων Φορτθγά πλοία  

DWT  

Από 1.000-7.000: 0,040 €/τόνο .                                                

Από 7.000-15.000: 0,035 €/τόνο                                              

Από  15.000 και άνω   0,025 €/τόνο 

Κρουαηιερόπλοια:     

 Από 0-2 κυβικό απορριμμάτων πάγιο τζλοσ 260€.   

Από  2 κυβικά και πάνω ιςχφει ο τφποσ 260€+ (100€x 

ποςότθτα απορριμμάτων m3).   

 Σζλοσ επιβατών : 0.35 € το άτομο.   

Παράδοςθ νεροφ 3,00 €/κυβικό + Φ.Π.Α. 

Παράδοςθ αποβλιτων  Ανάλογα του Κ.Ο.X ι GROS NAGE του πλοίου:        

Από  0-2000: 650,00€                                                               

Από  2001-4000: 750,00€ 

Από  4001-6500: 900,00€ 

Από   6500 και άνω : 1050,00€ 

 

Ηλεκτρικό ρεφμα 0,34 € τθν κιλοβατώρα + Φ.Π.Α. 

Χριςθ ιδιωτικών γερανών. 0,06 € τον τόνο +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

Χριςθ ιδιωτικών κουτάλων, χοανών 

και λοιπών μθχανθμάτων ζργου  

0,05 € τον τόνο + 3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

ιςχφει από 1-07-2018 

Χριςθ προκυμαίασ (γερανοί 

πλοίων) 

0,06 € τον τόνο +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ  

Τγρά εμπορεφματα Φορτοεκφορτώςεισ υγρών εμπορευμάτων(πλθν 

υγρών καυςίμων)από πλοίο ςε χερςαίο μεταφορικό 

μζςο και αντίςτροφα με χριςθ ιδίων μζςων :0,22 € 

τόνο + 3% ΕΚΟΕΜΝ+3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Για φορτοεκφορτώςεισ αδρανών 0,08€ τον τόνο για διζλευςθ +3% ΕΚΟΕΜΝ +3,6% 

ΑΔΑ: 6ΡΑΩΟΞΑΖ-7ΛΡ



υλικών. ΧΑΡΣΟΗΜΟ.                                                                               

0,05€ τον τόνο για χριςθ μθχανιματοσ ζργου  + 3% 

ΕΚΟΕΜΝ +3,6 % ΧΑΡΣΟΗΜΟ.                                                       

0,06€ τον τόνο για χριςθ ιδιωτικοφ γερανοφ +3% 

ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ                                                                                        

2€ το φορτθγό +Φ.Π.Α για χριςθ γεφυροπλάςτιγγασ.               

Για πάρκινγκ containers 50,00 € /μινα + 3%ΕΚΟΕΜΝ+3,6%ΧΑΡΣΟΗΜΟ 

Για πάρκινγκ μθχανθμάτων ζργου 150,00€ ετθςίωσ + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Για χριςθ χώρου για επιςκευι  

ιχκυοκλωβών 

100,00 € το ςτρζμμα τθν θμζρα + 3% ΕΚΟΕΜΝ + 3,6 

% ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Για απλι  ενοικίαςθ χώρου 

εκτάςεωσ                                                                                                                                  

α)Από 0 ζωσ 500,00τμ 50,00€ τθν θμζρα ,                                                               

β)Από 500,00τμ ζωσ 1 ςτρζμμα αναλογικά του 

100,00 €  τθν θμζρα και  

  γ)Σο 1 ςτρζμμα  100,00€  τθν θμζρα + 3% ΕΚΟΕΜΝ 

+ 3,6 % ΧΑΡΣΟΗΜΟ. 

Pillars  Κατανάλωςθ ρεφματοσ 0,50 € τθν κιλοβατώρα + 

Φ.Π.Α.                                                                                 

Κατανάλωςθ νεροφ 5 € m3 + Φ.Π.Α. 

Φκορζσ εγκαταςτάςεων ςε κινθτι -

ακίνθτθ περιουςία. 

Καταβολι τθσ τρζχουςασ ςυν πρόςτιμο 30% 

επιπλζον. 

 

Δγκρίνεται λα ζπκπεξηιεθζεί ηέινο γηα αλάπηπμε νκπξειώλ θαη μαπιώζηξσλ ,ην 

νπνίν λα αλέξρεηαη ζε 5 επξώ/ηκ. Δπίζεο , ην ηέινο γηα παξαρώξεζε ρώξνπ επί ηεο 

νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, εθηόο ηξαπεδνθαζηζκάησλ λα είλαη 28 επξώ/ηκ θαη ην 

ηέινο γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην γηα ηέζζεξηο κήλεο ζε 150,00 επξώ/ηκ. 

 
Γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ν θαζνξηζκόο 

θόζηνπο ζα ιακβάλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ Πξέβεδαο. 

Κάζε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπνληαλ  ζε πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ Γ. δελ 

ηζρύνπλ. 

 

Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
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Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                    ΣΑ ΜΔΛΗ 

     

                                                           (Τπνγξαθέο) 

πγθνύλαο Δπάγγεινο 

 

 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

πγθνύλαο Δπάγγεινο 
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