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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ΜΗ   
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΚΔΙΚΑΣΗ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ   ENERGA   ΚΑΙ   HELLAS     POWER  .  

Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 1820/26-1-2015 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί 
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  για να συζητήσει και να πάρει  απόφαση στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ. μέλος

1. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό 
μέλος

2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος

3. Χρήστος Πισλίνας        Τακτικό 
μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  καθώς  και  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ. 
Φίλιππος Γκιούρος.
          Ο Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
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1. Συμπλήρωση της αριθ. 20/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΟΤΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 89/2014 ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  (05.02.2014).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη δήλωση ή μη παράστασης 
πολιτικής αγωγής του Δήμου κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών της υπόθεσης ENERGA και HELLAS 
POWER.

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης για την υπόθεση της λύση της 
σύμβασης με το μισθωτή Μητσαράκη Ευάγγελο του Δημητρίου.

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης δίνει το 
λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο 
οποίος  εκθέτει  την  από  20-1-2015  επιστολή  του  κ  Ανδρέα  Παπαρρηγόπουλου 
Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Την 16 Ιανουαρίου 2015 εκδικάζεται στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών 
(σε πρώτο βαθμό) η ποινική υπόθεση ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’, δυνάμει του υπ. αρ. 
365/2014 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Με το ανωτέρω Βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, 
με την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων, διευθυνόντων συμβούλων κλπ των ανωτέρω εταιριών, 
κατηγορούμενοι  μεταξύ  άλλων  (λαθρεμπορία,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  εγκληματική 
δραστηριότητα),  ότι  υπεξαίρεσαν  με  την  ιδιότητα  του  διαχειριστή  ξένης  περιουσίας,  υπό 
ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2011 ως Ιούλιο 
2012, ως προς τον Δήμο Σας το χρηματικό ποσό των 6.673,66 ευρώ η εταιρία Energa και το 
χρηματικό ποσό των 7.425,31 ευρώ η εταιρία Hellas Power και συνολικά το χρηματικό ποσό 
των 14.098,97 ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο 
φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 
24 Ν. 2130/1993), τα οποία ενώ εισέπραξαν, δεν τα απέδωσαν και τα ιδιοποιήθηκαν παράνομα, 
ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην περιουσία τους και τα αποστέρησαν από τον Δήμο Σας.

Ο Δήμος Σας δικαιούται να παρασταθεί στην ανωτέρω ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων, 
αξιώνοντας  αποζημίωση,  λόγω των ανωτέρω ποινικών  αδικημάτων,  ενδεικτικά  για  χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του, με ρητή 
επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του 
ζημίας,  επιδιώκοντας ταυτόχρονα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  373  ΚΠοινΔ, την  απόδοση  με  την 
εκδοθησομένη ποινική απόφαση, μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλομένων ποσών 
στον Δήμο Σας, ως ιδιοκτήτη τους, από τα σημαντικά ποσά που έχουν δεσμευτεί με Διατάξεις της 
Αρχής  Καταπολέμησης  Νομιμοποίησης  Εσόδων  από  Εγκληματική  Δραστηριότητα  και 
αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω Βούλευμα.

Περαιτέρω,  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  Σας  ότι  είναι  απαράδεκτη  και  επιφέρει  απόλυτη 
ακυρότητα της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος προς επιδίωξη 
των αστικών αξιώσεών του το πρώτον ενώπιον του εφετείου, κατά παράλειψη του πρώτου βαθμού 
δικαιοδοσίας.
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, στην περίπτωση που ο Δήμος σας αποφασίσει να 
παρασταθεί  στην ανωτέρω ποινική δίκη προς υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του,  θα 
ήταν ιδιαίτερη τιμή να μου αναθέσει ο Δήμος Σας το χειρισμό της ανωτέρω ποινικής υπόθεσης, με 
συνολική  αμοιβή  μου  1.230  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  23%),  δηλαδή  την  ελάχιστη 
προβλεπόμενη αμοιβή και με δεδομένο ότι η επ' ακροατηρίω διαδικασία αναμένεται πολύμηνη και 
με πολλές συνεδριάσεις.

Σημειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης και από άλλους Δήμους, 
από όλη την Ελλάδα.

Επειδή  θεωρώ  ότι  για  τον  χειρισμό  της  ανωτέρω  ποινικής  υποθέσεως,  απαιτείται 
εξειδικευμένη νομική γνώση και σχετική εμπειρία,  ενδεικτικά θέτω υπόψη Σας,  ότι  εντός  του 
προηγούμενου  και  του  τρέχοντος  δικαστικού  έτους,  παραστάθηκα  ενώπιον  του  Τριμελούς 
Εφετείου  Κακουργημάτων  Αθηνών  και  παρίσταμαι  ενώπιον  του  Πενταμελούς  Εφετείου 
Κακουργημάτων  Αθηνών  ως  συνήγορος  υπεράσπισης  κατηγορουμένου  στη  γνωστή  και  ως 
«υπόθεση Τσοχατζόπουλου», για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, και ως 
συνήγορος πολιτικής αγωγής σε πλέγμα δικών γνωστών και ως «υπόθεση Καρούζου», επίσης για 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κλπ.».

Δεδομένου ότι η ως άνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα 
για  το  Δήμο   Έδεσσας,  καθώς  το  ποσό  των  δημοτικών  τελών,  φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ που δεν αποδόθηκε, ως οφείλετο, στο Δήμο 
Έδεσσας ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των 24.188,43 ευρώ τουλάχιστον. 

Δεδομένου  ότι,  κατόπιν  σχετικής  ενημέρωσης  επί  της  υποθέσεως  από  τον 
εξειδικευμένο  σε  θέματα  ποινικού  δικαίου  Δικηγόρο  Αθηνών,  κ.  Ανδρέα 
Παπαρρηγόπουλο, ότι ο Δήμος  Έδεσσας δικαιούται να παρασταθεί στην ανωτέρω 
ποινική  δίκη  ως  πολιτικώς  ενάγων,  αξιώνοντας  αποζημίωση,  λόγω  των  ανωτέρω 
ποινικών αδικημάτων, ενδεικτικά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
του, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του, με ρητή επιφύλαξη για την 
περαιτέρω  αποκατάσταση  και  ανόρθωση  της  προκληθείσας  περιουσιακής  του 
ζημίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 373 ΚΠΔ, την απόδοση με 
την εκδοθησομένη απόφαση, μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω οφειλομένων 
ποσών στον Δήμο Έδεσσας, ως ιδιοκτήτη τους, από τα σημαντικά ποσά που έχουν 
δεσμευτεί  με  Διατάξεις  της  Αρχής  Καταπολέμησης  Νομιμοποίησης  Εσόδων  από 
Εγκληματική  Δραστηριότητα  και  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  παραπεμπτικό 
Βούλευμα, τίθεται υπόψη Σας ότι, σύμφωνα με το ά. 72 παρ. 1 περ. ιε΄ του Ν. 
3852/2010, είναι  δυνατή, κατ’  εξαίρεση, η ανάθεση από την Ο.Ε. σε δικηγόρο, 
εξώδικου  ή  δικαστικού  χειρισμού,  ανά  υπόθεση,  ζητημάτων,  τα  οποία  έχουν 
ιδιαίτερη  σημασία  για  τα  συμφέροντα  του  δήμου  και  απαιτούν  εξειδικευμένες 
νομικές  γνώσεις  και  εμπειρία,  όπως  εν  προκειμένω.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η 
αμοιβή  του  δικηγόρου  ορίζεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  281  του 
Κ.Δ.Κ.
         Σύμφωνα με τα αριθ. πρ. 3553/13-2-2013, 3554/13-2-2013 και 18860/18-
7-2013 έγγραφα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το ποσό της 
οφειλής των εταιρειών  ENERGA και  HELLAS POWER από δημοτικά τέλη, φόρο 
ηλεκτροδοτουμένων χώρων και ΤΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 24.188,43 €.
         Στην Οικονομική Επιτροπή εναπόκειται  να αποφασίσει  κατά πόσο τα 
συμφέροντα  του  Δήμου  υπαγορεύουν  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  στην 
προκείμενη υπόθεση. 

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.
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Η  Οικονομική Επιτροπή  μετά  από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε 
υπόψη της, τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το με αριθ. 18860/18-7-2013 έγγραφο 
του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την αριθ.68/2015 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει  την  ανάθεση  από  μέρους  του  Δήμου  σε  δικηγόρο για  την 
εκπροσώπησή του στην υπόθεση κατά των κάτωθι κατηγορουμένων που σχετίζοντα 
με τις εταιρίες με διακριτικό τίτλο «ENERGA» - «HELLAS POWER».

2.Για  την  εκπροσώπηση  στην  παραπάνω  υπόθεση,  για  την  παράσταση 
πολιτικής  αγωγής  κατά  τη  συζήτησή  της,  καθώς  και  για  την  υπεράσπιση  των 
συμφερόντων  του Δήμου στην  προκείμενη  υπόθεση,  προσλαμβάνει  πληρεξούσιο 
δικηγόρο τον κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο,  Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, με ΑΦΜ 
-129116289- και Δ/νση Επικοινωνίας την οδό Λουκάρεως 55, Αθήνα.
          3.Εξουσιοδοτεί, δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζει τον 
Δικηγόρο  Αθηνών,  Ανδρέα  Κ.  Παπαρρηγόπουλο  (ΔΣΑ  23298), κάτοικο  Αθηνών 
(Λουκάρεως 55), με ΑΦΜ -129116289- της ΙΓ’ ΔΟΥ Αθηνών, όπως εμφανισθεί την 
5η Φεβρουαρίου  2015  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  ή  και  από  διακοπή 
δικάσιμο, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στη δίκη 
που ξεκίνησε την 16-1-2015, να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου 
Εδέσσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44 ευρώ, 
καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του, 
προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήματα σε βάρος του, με 
ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας 
περιουσιακής  του ζημίας  και  περαιτέρω χρηματικής  ικανοποίησης  λόγω ηθικής 
βλάβης,  και  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο Εδέσσης  ως πολιτικώς  ενάγοντα  κατά  των 
κατηγορουμένων: 

1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης
2) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης
3) Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας
4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
5) Νικολάου Δεκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας
6) Χαράλαμπου Σμυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης
7) Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa
8) Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής
9) Natalia Godoroja του Petru της Taisia
10) Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας
11) Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης
12) Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής
13) Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
14) Noe Nordeine Benziane
15) Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας
16) Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής
17) Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
18) Βασιλείου Δημητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής
19) Αρετής Γιαννούλη του Γερασίμου και της Μαρίας, 
για  τα  αδικήματα  που  τέλεσαν  σε  βάρος  του  Δήμου Εδέσσης,  όπως  αυτά 
περιγράφονται  αναλυτικά  στο  παραπεμπτικό  υπ.  αρ.  365/2014  Βούλευμα  του 
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Συμβουλίου  Εφετών  Αθηνών  και  ειδικότερα:  1)  για  τους  πρώτους  πέντε 
κατηγορουμένους,  για  το  αδίκημα  της  κακουργηματικής  υπεξαίρεσης  από 
διαχειριστή ξένης περιουσίας, στρεφομένης κατά του Δήμου Εδέσσης, τελεσθείσας 
από κοινού και μη κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2011 
ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες 
εγκληματικής  δράσεως,  αντικείμενο  ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας)  εκ  της  οποίας  το 
όφελος το οποίο πέτυχε ο δράστης ή η ζημία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε 
απειλήθηκε σε  βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει  το ποσό των 150.000 ευρώ και 
συγκεκριμένα  ως  προς  το  Δήμο  Εδέσσης,  ανέρχεται  σε  ποσό  τουλάχιστον 
24.188,43€ και  2)  για  όλους  τους  κατηγορουμένους,  για  το  αδίκημα  της 
νομιμοποίησης  εσόδων  από  την  ανωτέρω  εγκληματική  δραστηριότητα,  με  την 
μορφή της συστάσεως ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μίας ή 
περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, 
τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα, για λογαριασμό, προς όφελος και εντός των πλαισίων 
εγκληματικής  ομάδας,  και  σε  κάθε  περίπτωση  προς  υποστήριξη  της  ανωτέρω 
κατηγορίας και γενικά να εκπροσωπεί το Δήμο Εδέσσης σε όλες ανεξαιρέτως τις 
διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, 
ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για 
την  διεκπεραίωση  της  εν  λόγω  εντολής.  Τέλος  δηλώνουμε  ότι  εγκρίνουμε  και 
αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις  του ανωτέρω πληρεξουσίου που θα 
ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται,  ως νόμιμες, 
έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες. 

        Η αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων 
τριάντα ευρώ (1.230,00 €) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τη με ΚΑ 
02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 11:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  2-2-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο ,
Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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