
ΝΝΝKδθβ σμ

1. ί,θθΝ€ 5,00 εδζέ γ,γίΝ€
1. ί,ικΝ€ 5,00 εδζέ γ,λίΝ€
1. ζ τλδΝκζδεάμΝΪζ βμΝηαζαεσΝ(ητζκμΝΠαθ ααάΝ) ί,κκΝ€ 5,00 εδζέ ζ,ζίΝ€
1. 1,ίίΝ€ 5,00 εδζέ η,ίίΝ€
1. 1,ληΝ€ 2,00 εδζέ γ,λίΝ€
1. 1,1ίΝ€ 5,00 εδζέ η,ηίΝ€
1. γ,θιΝ€ 3,00 εδζέ 11,ίίΝ€
1. ί,κκΝ€ 5,00 εδζέ ζ,ζίΝ€
1. 1,βίΝ€ 1,00 εδζέ 1,βίΝ€
1. 1,βίΝ€ 1,00 εδζέ 1,βίΝ€
2. 1,ίίΝ€ 2,00 εδζέ β,ίίΝ€
2. 1,βηΝ€ 2,00 εδζέ β,ηίΝ€
2. 1,ίίΝ€ 2,00 εδζέ β,ίίΝ€
2. ΚαζαηπσεδΝΰδαΝπκπΝεκλθ 1,ζίΝ€ 1,00 εδζέ 1,ζίΝ€
3. 1,λίΝ€ 2,00 εδζέ γ,κίΝ€
3. 1,λίΝ€ 2,00 εδζέ γ,κίΝ€
4. β,βίΝ€ 2,00 εδζέ ζ,ζίΝ€
4. Φα σζδαΝπζαεΫΝΧλυ κτπκζβμ β,λίΝ€ 2,00 εδζέ η,κίΝ€
4. γ,κίΝ€ 2,00 εδζέ ι,θίΝ€
5. γ,ιίΝ€ 5,00 ζ έ 1κ,ηίΝ€
6. β,ηίΝ€ 2,00 εδζέ η,ίίΝ€
6. γ,1ηΝ€ 2,00 εδζέ θ,γίΝ€
7. θ,θίΝ€ 1,00 εδζέ θ,θίΝ€
7. 1ί,1ιΝ€ 0,60 εδζέ θ,1ίΝ€
7. ζ,ίίΝ€ 0,50 εδζέ β,ίίΝ€
7. 1ί,βίΝ€ 0,50 εδζέ η,1ίΝ€
7. β,λίΝ€ 1,00 εδζέ β,λίΝ€
8. ι,ίίΝ€ 1,00 εδζέ ι,ίίΝ€
8. κ,ηίΝ€ 1,00 εδζέ κ,ηίΝ€
9. ί,1κγΝ€ 12 ηέ β,βίΝ€

10. γ,1θΝ€ 1,90 εδζέ θ,ίίΝ€
10. ΠαιδηΪ δΝθ αεΪεδΝζα δκτΝ τπκυΝΚυγάλπθΝ λαεζ έκυΝΚλά βμ γ,γγΝ€ 1,80 εδζέ θ,ίίΝ€
11. 1,ηίΝ€ 1,00 ηέ 1,ηίΝ€
12. Χυζκπδ Ϊεδ β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. ΛααΪθδΝη αέκ β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. ΛααΪθδΝφαλ τ β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. β,ιίΝ€ 1,00 εδζέ β,ιίΝ€
12. γ,βίΝ€ 0,50 εδζέ 1,θίΝ€
12. γ,βίΝ€ 0,50 εδζέ 1,θίΝ€
13. γ,κίΝ€ 0,50 εδζέ 1,λίΝ€
13. γ,ίίΝ€ 0,50 εδζέ 1,ηίΝ€
14. Κλα έΝζ υεσΝΝ ηΫαμ 1,θίΝ€ 1,50 ζδ λέ β,ζίΝ€
14. Κλα έΝλκαΫΝΝ ηΫαμ 1,θίΝ€ 1,50 ζδ λέ β,ζίΝ€
14. Κλα έΝεσεεδθκΝΝ ηΫαμ 1,θίΝ€ 1,50 ζδ λέ β,ζίΝ€
15. θ,κίΝ€ 0,50 εδζέ γ,ζίΝ€
15. 1ί,ίίΝ€ 0,25 εδζέ β,ηίΝ€

ΝΝΟθοηα πυθυηομ

Χκθ λκ ζδΪΝ ηφδζκξέαμΝ(1βίΝΫπμΝ1γίΝ ηέΝ κΝεδζσ)

Ρ ίτγδαΝηΫ λδαΝΦαλ Ϊζπθ
Φα σζδαΝηΫ λδαΝΧλυ κτπκζβμ

Φα σζδαΝΰέΰαθ μΝΝΧλυ κτπκζβμ
ΛΪ δΝΫι λαΝπαλγΫθκΝάΝΜ βθέαμΝΝΝ(πκδεδζέαΝεκλπθαδρεβ)
Χκθ λκ ζδΪΝ ηφδζκξέαμΝ(1ζίΝΫπμΝ1ηίΝ ηέΝ κΝεδζσ)

ΜΫζδΝΝπ τεκΝάΝγυηΪλδΝΚλά βμΝ(θΫαμΝ κ δΪμ)Ν
ΜΫζδΝΝγυηαλέ δκΝΚλά βμΝ(θΫαμΝ κ δΪμ)Ν

κεκζΪ αΝλσφβηα

ΦΫ αΝίαλ ζέ δαΝ(vacum)Ν πέΝαυΰέπ
ΓλαίδΫλαΝπΪ πθΝΝ πέΝαυΰέπΝ(π λέπκυΝθίίΝΰλαηηέ)

θγσ υλκΝπΪ πθΝ πέΝαυΰέπΝ(π λέπκυΝηίίΝΰλαηηέ)
αΰαθκ τλδΝ τπκυΝφκληαΫζαμΝ πέΝαυΰέπΝ(π λέπκυΝηίίΝΰλαηέ)

υΰΪΝη ΰΪζαΝ(γβεΪεδΝ π εΪ α)

ΦαεΫμΝοδζΫμΝΦαλ Ϊζπθ

Χυζκπέ αΝζαξαθδευθ

 αφέ αΝηατλβΝΚκλδθγέαμ

ΚαφΫμΝ ζζβθδεσμ

Χυζκπδ ΪεδΝη ΝζαξαθδεΪ

ΠαιδηΪ δΝθ αεΪεδΝελέγβθκΝ λαεζ έκυΝΚλά βμ

Γδακτλ δΝ(πλσί δκ)

απκτθδΝ ζαδκζΪ κυΝπαλα κ δαεσΝ(πλκρσθΝαζζβζ ΰΰτβμ)

ΚλδγαλΪεδΝ

ΣλαξαθΪμΝΰζυεσμ
ΣλαξαθΪμΝιδθσμ

ΚλδγαλΪεδΝη ΝζαξαθδεΪ
 αφέ αΝκυζ αθέθαΝΚλά βμΝΝκΝ1

ΡταδΝΚαλκζέθαΝΜ βθέαμΝ

ζ τλδΝκζδεάμΝΪζ βμΝ εζβλσΝ(π λσηυζκυ)

Πζβΰκτλδ
δηδΰ ΪζδΝοδζσ
δηδΰ ΪζδΝξκθ λσ
ΡταδΝεέ λδθκΝΝΜΠΟΝ ΣΝ

ζ τλδΝαπσΝεαζαηπσεδ
ζ τλδΝ κτπ λΝΰδαΝ κυλΫεδΝάΝ φκζδΪ α
ζ τλδΝπκζτ πκλκ

ΡταδΝθδξΪεδΝΧαζΪ λαμΝΝΝ

1θβ δαθοηάΝ λοφέηπθΝΝ1η,Ν1θ,Ν1ιΝ ε ηίλέουΝβί1η
 οδχ έαΝ

παλαζάπ β

ΠΡΟΨΟΝΝ(σζαΝ αΝπλκρσθ αΝ έθαδΝΝ ζζβθδεάμΝπαλαΰπΰάμ) TIMH  

KIΛΟΤ ΤΚήΙΑ ΣΙΜ Ν
ΤΚήΑ

ΑΡΙΘΜΟΝ
ΤΚήΙΧΝ

ζ τλδΝΰδαΝσζ μΝ δμΝξλά δμΝ(ητζκμΝΠαθ ααάΝ)
ζ τλδΝεέ λδθκΝ αλΫθδκΝ(ητζκμΝΠαθ ααά)



15. β,ιηΝ€ 0,40 εδζέ 1,1ίΝ€
15. 1ί,κίΝ€ 0,25 εδζέ β,ιίΝ€
15. 11,βίΝ€ 0,25 εδζέ β,κίΝ€
15. η,θίΝ€ 0,50 εδζέ β,κίΝ€
16. 1β,βίΝ€ 0,50 εδζέ θ,1ίΝ€
16. 1η,βίΝ€ 0,50 εδζέ ι,θίΝ€
16. θ,βίΝ€ 0,50 εδζέ γ,1ίΝ€
16. 1ί,θίΝ€ 0,50 εδζέ η,γίΝ€
16. κ,ηίΝ€ 0,20 εδζέ 1,ιίΝ€
17. θ,θίΝ€ 0,50 εδζέ γ,γίΝ€
17. θ,θίΝ€ 0,50 εδζέ γ,γίΝ€
17. ι,κίΝ€ 0,50 εδζέ γ,λίΝ€
17. ι,κθΝ€ 0,70 εδζέ η,ηίΝ€
17. ι,κθΝ€ 0,70 εδζέ η,ηίΝ€
17. ζ,ζίΝ€ 0,50 εδζέ β,βίΝ€
17. ζ,ζίΝ€ 0,50 εδζέ β,βίΝ€
17. ζ,ζίΝ€ 0,50 εδζέ β,βίΝ€
17. ι,βίΝ€ 1,00 εδζέ ι,βίΝ€
17. ι,βίΝ€ 1,00 εδζέ ι,βίΝ€
18. ζ,βλΝ€ 1,40 εδζέ θ,ίίΝ€
18. ζ,βλΝ€ 1,40 εδζέ θ,ίίΝ€
18. ζ,βλΝ€ 1,40 εδζέ θ,ίίΝ€
18. ζ,βλΝ€ 1,40 εδζέ θ,ίίΝ€
18. 1,ζιΝ€ 1,50 ζδ λέ β,βίΝ€
19. 1,ζίΝ€ 1,00 εδζέ 1,ζίΝ€
19. 1,ζίΝ€ 1,00 ζ έ 1,ζίΝ€
19. 1,ζίΝ€ 1,00 ζ έ 1,ζίΝ€
19. β,κίΝ€ 1,00 εδζέ β,κίΝ€
19. 1,γ1Ν€ 4,20 εδζέ η,ηίΝ€
19. 1,γγΝ€ 0,75 ζ έ 1,ίίΝ€
19. 1,θίΝ€ 1,00 ζ έ 1,θίΝ€
19. 1,ίίΝ€ 1,00 ζ έ 1,ίίΝ€
19. β,γγΝ€ 1,50 εδζέ γ,ηίΝ€
20. ί,ιηΝ€ 4,00 εδζέ γ,ίίΝ€
20. ί,ιηΝ€ 4,00 ζ έ γ,ίίΝ€
20. ί,ιηΝ€ 4,00 ζ έ γ,ίίΝ€
20. ί,ιηΝ€ 4,00 ζ έ γ,ίίΝ€
20. 1,ηίΝ€ 1,00 ζ έ 1,ηίΝ€

πλπέΝ1ίμίίά1μίί,Ναπσΰ υηαΝθμίίάλμίίΝ

ΑΝΫπμΝεαδΝΚμΝ βθΝΣλέ βΝΝΝάΝΝΝΛΝΫπμΝεαδΝΠμΝ βθΝΣ Ϊλ βΝΝΝάΝΝΝΝΡΝΫπμΝεαδΝΧμΝ βθΝΠΫηπ β

ΓδαΝonlineΝπαλαΰΰ ζέ μμΝwwwέxmesazontesέgr

Παλαΰΰ ζέ μΝεαδΝ οΝ ΫεδΝΥΥΑΜΠΑΡΙ ΑΥΥΝΝΓαζαεβ υθΝ11ΝεαδΝΛυ έου

Tβζ φπθδεΫμΝπαλαΰΰ ζέ μμ
( αγ λΪ)Νβ1ίΝβλ1βηβκΝάΝβ1ίβλβλ41κΝΝΝΝΝΝΝΝ(εδθβ Ϊ)Νθλ4βκικβγθΝάΝθλκγ4144ίθ

Σ ζ υ αέαΝηΫλαΝπαλαΰΰ ζδυθμΝΠΫηπ βΝ1ίΝ ε ηίλέουΝβί1η

ψτδϊfmgΝΓ θδεκτΝεαγαλδ ηκτΝζ ίΪθ α
ψτδϊfmgΝΓ θδεκτΝεαγαλδ ηκτΝπλΪ δθκΝηάζκ

TαξέθδΝαπκφζκδπηΫθκΝ
ΛκυεκτηδαΝηα έξα
ΛκυεκτηδαΝ λδαθ Ϊφυζζκ

Ξτ δ

ΧαζίΪμΝίαθέζδαΝΥΥΠ ΙΡ ΪΚτΝΧ Λ ΥΥ

e-Mail: xmesazontes@gmail.com    -    www.pernoampariza.wordpress.com

ΧαζίΪμΝ κεκζΪ αΝΥΥΠ ΙΡ ΪΚτΝΧ Λ ΥΥ
ΧαζίΪμΝαηυΰ ΪζκυΝΥΥΠ ΙΡ ΪΚτΝΧ Λ ΥΥ
TαξέθδΝκζδεάμΝΪζ βμΝ

ΛκυεκτηδαΝαηυΰ Ϊζκυ

 Τ ί  αι Πέ   - 9 , σ ο σ έ ι  ''Παί ω Α ά ι α'' Γα α ώ  11 αι Λ σίο
Ε αφές σ ο α άσ α ο  σ αι ισ ού Λ σίο   ις έ ς ς ια ο ής αι άθ

Ν οΝεα Ϊ βηαΝ ουΝ υθ αδλδ ηοτΝΛυ έουΝθΝεαδΝΠυγαΰσλα

ΓδαΝεαζτ λβΝ ιυπβλΫ β άΝ αμΝθαΝπλκ Ϋζγ Ν κΝξυλκΝ βμΝ δαθκηάμΝ δμΝπαλαεΪ πΝ
βηΫλ μΝ τηφπθαΝη Ν αΝαλξδεΪΝΰλΪηηα αΝ κυΝ ππθτηκυΝ αμΝμ

ΪξαλβΝεα αθά
ΚαφΫμΝφέζ λκυ

RevolutionΝΤΰλσΝ ααηδυθ
RevolutionΝΤΰλσΝπζυθ βλέκυΝπδΪ πθ

ΝΝ ΙΑΝΟΜ ΝΝΘΑΝΝΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙ Θ Ιμ

ΚαφΫμΝϋspresso
ΚαεΪκ

Σλέ βΝΫπμΝΠΫηπ βΝ(1ηά1θά1ι)Ν ε ηίλέουΝΝπλπρΝλμίίά1μίίΝεαδΝαπσΰ υηαΝημίίάκμγί

RevolutionΝUltraΝπαξτλ υ βΝξζπλέθβ

ψτδϊfmgΝΤΰλσΝπδΪ πθΝπλΪ δθκΝηάζκ
ψτδϊfmgΝΜαζαε δεσΝλκτξπθΝζ ίΪθ α

RevolutionΝΤΰλσΝπζυθ βλέκυ
RevolutionΝεσθβΝπζυθ βλέκυΝλκτξπθΝ(θίη)

αφλσζκυ λκΝφλκτ αΝ κυΝ Ϊ κυμ

RevolutionΝΤΰλσΝελ ηκ Ϊπκυθκ

RevolutionΝΜαζαε δεσΝλκτξπθ
RevolutionΝΓ θδεκτΝεαγαλδ ηκτ

Πα ΫζδΝξ δλκπκέβ κΝ( πέΝαυΰέπ)

Γαζα σπδ αΝξ δλκπκέβ β

ηυΰ αζσοδξαΝπηά
Καλαη ζπηΫθκΝφυ έεδΝαλΪπδεκΝ
Καλαη ζπηΫθκΝαητΰ αζκΝΠβζέκυ

Συλσπδ αΝπαλα κ δαεάΝξ δλκπκέβ β
παθαεσπδ αΝπαλα κ δαεάΝξ δλκπκέβ β
Χκλ σπδ αΝπαλα κ δαεάΝξ δλκπκέβ β

RevolutionΝΤΰλσΝπδΪ πθΝ

Μ ζκηαεΪλκθα
ΚκυλαηπδΫ μ

Καλυ σοδξαΝΣαςΰΫ κυ


