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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Εταίρους της εταιρείας «A.P. PENTA CARGO Ι.Κ.Ε.»  

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «A.P. PENTA CARGO Ι.Κ.Ε.» 

(εφεξής η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση 

αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε  ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2017 μέχρι και τη χρήση 2020. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 

και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν 

κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 
ελέγχου επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με 
τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με 
τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι  
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ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 
γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό,  
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε  
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ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίστριας, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχειρίστριας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «A.P. PENTA CARGO 
Ι.Κ.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχειρίστριας. 

 
Αθήνα, 28 Απριλίου 2021 
 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΡ. ΞΕΝΟΥ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 29781 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 

κόστος κτήσης) 
2020 2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 247,81 0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00
Λοιπός εξοπλισμός 23.528,28 24.848,78

Σύνολο 23.776,09 24.848,78

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 0,02 0,00

Σύνολο 0,02 0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά 0,00 3.905,56
Σύνολο 0,00 3.905,56

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 23.776,11 28.754,34

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 135.485,52 104.373,38
Λοιπές απαιτήσεις 18.383,33 51.996,05
Προπληρωμένα έξοδα 12.579,83 2.871,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 120.992,47 43.506,33

Σύνολο κυκλοφορούντων 287.441,15 202.747,00
Σύνολο ενεργητικού 311.217,26 231.501,34

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 3.000,00 3.000,00
Σύνολο 3.000,00 3.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 3.938,84 3.938,84
Αποτελέσματα εις νέο 102.740,06 62.328,50

Σύνολο 106.678,90 66.267,34

Σύνολο καθαρής θέσης 109.678,90 69.267,34

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.799,27 23.393,15
Σύνολο 24.799,27 23.393,15

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 75.050,92 66.811,33
Φόρος εισοδήματος 33.534,19 2.210,41
Λοιποί φόροι και τέλη 3.243,48 15.900,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.153,47 8.737,51
Λοιπές υποχρεώσεις 62.632,72 44.997,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 124,30 183,65

Σύνολο 176.739,08 138.840,85

Σύνολο υποχρεώσεων 201.538,35 162.234,00

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 311.217,26 231.501,34

 

 Κορωπί, 22 Απριλίου 2021 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ 

   

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΛΑΙΑ 

ΑΔΤ: ΑΜ128217 

PAMPOUKIDIS SOCRATES 
ΑΡ. ΔΙΑΒ: PE3465001 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΚ510601 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις από την σελίδα 8 έως 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

2020 2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.074.072,29 934.005,61
Κόστος πωλήσεων 812.808,18 657.188,87
Μικτό αποτέλεσμα 261.264,11 276.816,74

Έξοδα διοίκησης -48.740,97 -59.716,11
Έξοδα διάθεσης -113.728,92 -139.337,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές -12.216,01 -19.010,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη 41.399,91 6.460,90
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 127.978,12 65.213,92

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 45,68 55,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -6.921,32 -7.245,31
Αποτέλεσμα προ φόρων 121.102,48 58.024,26

Φόροι εισοδήματος -33.534,19 -19.830,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 87.568,29 38.194,26

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Κορωπί, 22 Απριλίου 2021 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ 

   

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΛΑΙΑ 

ΑΔΤ: ΑΜ128217 

PAMPOUKIDIS SOCRATES 
ΑΡ. ΔΙΑΒ: PE3465001 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΚ510601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις από την σελίδα 8 έως 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: A. P. PENTA CARGO Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  

β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2020 – 31.12.2020 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Βασ. Κωνσταντίνου 300 στο Κορωπί Αττικής 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 119607001000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 
με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Η Διαχειρίστρια προτείνει στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τη διάθεση 

των καθαρών μετά από φόρους κερδών της χρήσης 2020, ως ακολούθως: 

Πρώτο μέρισμα 32.213,26 

Πρόσθετο μέρισμα 47.786,74 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 7.568,29 

Σύνολο 87.568,29 

 
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 
16 του νόμου 

Η Εταιρεία αν και ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων δεν έκανε χρήση της 
επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου για να καταρτίσει 
συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 

5. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.  
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β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει στην ΙΑΤΑ εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής της τράπεζας 

Eurobank, ποσού € 22.550,00 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τις αεροπορικές 

εταιρείες.  

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017 έως και τη χρήση 

2020. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η νομική μορφή της εταιρείας ως ΙΚΕ δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 

4174/2013 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στο φορολογικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  

 

6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την 

Εταιρεία.  

 Κορωπί, 22 Απριλίου 2021 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ 

   

 

 

 

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΛΑΙΑ 

ΑΔΤ: ΑΜ128217 

PAMPOUKIDIS SOCRATES 
ΑΡ. ΔΙΑΒ: PE3465001 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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