
Sweet recipes of high quality
The fresh start in the sweet world of taste was first attempted in 1990 and ever 
since that day we have been dedicated to the quality and the taste of the sweets 
originating from the East. Our guide is the knowledge of recipes tried through 
centuries... awakening sweet  memories. 
In “Melitropon” the procedure of producing sweets of the East is held in a traditional 
way. However our modern premises are fully equipped with contemporary appliances 
in order to ensure the hygienic and quality standards of ISO (22000:2018 HACCP).
A modern fleet of cars is at your disposal on a daily basis in order to transport 
freshsweets with extraordinary tastes. 
Our catalogue will provide you with a tour in our sweet world. 

Γλυκιές συνταγές Γλυκιές συνταγές με προδιαγραφές ποιότηταςμε προδιαγραφές ποιότητας
Το πρώτο ξεκίνημα στο γλυκό κόσμο της γεύσης γίνεται το 1990, από τότε μέχρι 
σήμερα παραμένουμε σταθεροί στην ποιότητα και τις γεύσεις των γλυκών Ανατολής.
Με οδηγό τη γνώση συνταγών, δοκιμασμένων στο πέρασμα των χρόνων, που 
ξυπνούν γλυκιές μνήμες. Στο «Μελίτροπον» η διαδικασία παραγωγής των γλυκών 
ανατολής γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας με 
όλο τον μοντέρνο εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής 
και διασφάλισης ποιότητας (ISO 22000:2018 HACCP). Ένας σύγχρονος στόλος 
αυτοκινήτων καθημερινά είναι στη διάθεσή σας για να μεταφέρει πάντα φρέσκα 
γλυκά με γεύσεις που συγκλονίζουν!
Ο κατάλογος αυτός θα σας ξεναγήσει στο γλυκό μας κόσμο!
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M elitropon the company of syrup sweets owned by 

Stavros Avramakos, does not only offer sweet and 

irresistible tasting experiences, but it also has a 

history that dates  back to many years of experience. Therefore, let’s take it from the very 

beginning.

Stavros’ mother, Foteini, who was a dynamic and busy teacher came from Konstantinople. Her 

mother and grandmother used to be really skilled at syrup sweets. All their love and artistic 

skill were handed down to Foteini, who not only taught Greek and Maths to her students in 

a loving and patient way, but she was also expertised in confectionery. Her marriage led her 

to Mani, a stern and arid place. However, she combined the syprup sweets of Konstantinople 

known as saraglakia and baklava, filled with aromas of the East, with the doric tradition of 

Mani known for honey diples and crusty samousades. The common ingredient of all these 

tastes is pure honey of the finest quality. 

Stavros loved his mother’s sweets and couldn’t show a preference as he liked both 

syrup sweets and traditional diples. As a result he rushed into helping with the 

ceremony of making them. He observed her delicate moves, smelled the 

fresh aroma and recorded every detail. When he was young and people 

asked him what he wanted to be in the future, he always answered that 

he wanted to “have a sweet tooth”. 

He studied in the university of Panteios, went to the army, worked as a 

private employee, but he wasn’t completely satisfied as he wanted to make 

his own business, making the world sweeter. That was the reason why he decided 

to be a “professional sweet tooth person”, offering sweet and tasty delight in the honey 

way. (Melitropon). 

Τ ο ‘’Μελίτροπον’’, η εταιρεία παρασκευής σιροπιαστών του Σταύρου 

Αβραμάκου, δεν προσφέρει μόνον γλυκιές και ακαταμάχητες γευστικές 

εμπειρίες.  Έχει και μια ιστορία, που ξεκινάει πολλά-πολλά χρόνια πίσω. 

Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. 

Η μητέρα του Σταύρου, η πολυάσχολη και δυναμική δασκάλα, Φωτεινή,  έχει καταγωγή από 

την Πόλη. Η μητέρα και η γιαγιά της  ήταν δεξιοτέχνισσες στα σιροπιαστά. Την αγάπη και την 

τέχνη αυτή την μετέδωσαν στην Φωτεινή, η οποία εκτός από το να διδάσκει με επιμονή και 

μεράκι ελληνικά και αριθμητική στα παιδιά, έχει μεγάλη μαστοριά και στη ζαχαροπλαστική. Ο 

γάμος την οδήγησε στη Μάνη, σε ένα τόπο άνυδρο και αυστηρό. Από τη μια τα σιροπιαστά 

γλυκά της Πόλης, τα σαραγλάκια και τα μπακλαβαδάκια, με το έντονο άρωμα Ανατολής, και  

από την άλλη η δωρική παράδοση της Μάνης, με τις μελωμένες δίπλες και τους τραγανούς 

σαμουσάδες. Κοινό συστατικό των γεύσεων το άριστης 

ποιότητας μέλι.

Ο Σταύρος αγαπούσε πάντα όλα τα 

γλυκά της μαμάς Φωτεινής, δεν 

ξεχώριζε τα σιροπιαστά από τις 

δίπλες και δεν έχανε λεπτό από 

την ιεροτελεστία παρασκευής 

τους. Παρακολουθούσε τις 

κινήσεις της, μύριζε τις ευωδιές 

και κατέγραφε τα πάντα. Όταν 

ήταν μικρός και τον ρωτούσαν τί θα 

γίνει, όταν μεγαλώσει, απαντούσε “γλυκατζής”. 

Σπούδασε στην Πάντειο, πήγε φαντάρος, εργάστηκε ως 

ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά δεν τον χωρούσε αυτή η δουλειά: ήθελε να κάνει το δικό του 

«επιχειρείν», να γλυκαίνει τον κόσμο και να τον βοηθά όσο μπορεί. Κι έτσι αποφάσισε να 

γίνει “επαγγελματίας γλυκατζής”, με τον τρόπο του μελιού (Μελίτροπον) να χαρίζει γλυκές 

γευστικές απολαύσεις!
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Timeless sweet little sins
Διαχρονικές γλυκιές μικρές αμαρτίεςΔιαχρονικές γλυκιές μικρές αμαρτίες

Bueno Nest 
Φωλιά Μπουένο166 21 Wildcherry Nest 

Φωλιά Αγριοκέρασο 29 Almond Nest 
Φωλιά Αμύγδαλο

Caramel Nest 
Φωλιά Καραμέλα46 Coconut Nest 

Φωλιά Καρύδα36 22 Walnut Nest 
Φωλιά Καρύδι

Cherry Nest 
Φωλιά Κεράσι38 Cream Nest 

Φωλιά Κρέμα30 Lemon Nest 
Φωλιά Λεμόνι26

White Praline Nest 
Φωλιά Λευκή Πραλίνα146 White Chocolate Nest 

Φωλιά Λευκή Σοκολάτα 48 Orange Nest 
Φωλιά Πορτοκάλι1

Chocolate Nest 
Φωλιά Σοκολάτα23 Fig Nest 

Φωλιά Σύκο53

Strawberry Nest 
Φωλιά Φράουλα43 Pistachio Nest 

Φωλιά Φυστίκι8 Tachini Nest 
Φωλιά Ταχίνι169

Praline Mantilaki 
Μαντηλάκι Πραλίνα99 Almond Mantilaki 

Μαντηλάκι Αμύγδαλο10 Pistachio Mantilaki 
Μαντηλάκι Φυστίκι31

Chocolate Mantilaki 
Μαντηλάκι Σοκολάτα39 
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Sweet and dreamy delights
Γλυκιές και ονειρικές απολαύσειςΓλυκιές και ονειρικές απολαύσεις

40 Walnut Kofto 
Κοφτό Καρύδι 47 Almond Kofto 

Κοφτό Αμύγδαλο 320 Triangle Kofto 
Τρίγωνο Κοφτό

9 Chocolate Kofto 
Κοφτό Σοκολάτα

Vyzantino 
Βυζαντινό33 Chesnut 

Κάστανο12

Loxo 
Λοξό19 Walnut Karydato 

Καρυδάτο20 2 Pouraki Manis 
Πουράκι Μάνης

45 Indianaki 
Ινδιανάκι 28 Saraili 

Σαραϊλί 51 Kentimataki 
Κεντηματάκι

52 Chocolate Saraili 
Σαραϊλί Σοκολάτα 109 Chocolate Loxo 

Λοξό Σοκολάτα

49 Gianniotiko 
Γιαννιώτικο

Gianniotiko Rodela 
Γιαννιώτικο Ροδέλα268 Bueno Chanoumaki 

Χανουμάκι Μπουένο165

104 Praline Chanoumaki 
Χανουμάκι Πραλίνα 217 White Praline Chanoumaki 

Χανουμάκι Λευκή Πραλίνα 100 Chocolate Chanoumaki 
Χανουμάκι Σοκολάτα

107 Kiwi Chanoumaki
Χανουμάκι Ακτινίδιο 108 Mandarin Chanoumaki 

Χανουμάκι Μανταρίνι
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Stable taste experiences
Σταθερές γευστικές εμπειρίεςΣταθερές γευστικές εμπειρίες

102 Tropical Chanoumaki 
Χανουμάκι Τρόπικαλ 105 Orange Chanoumaki 

Χανουμάκι Πορτοκάλι 106 Strawberry Chanoumaki 
Χανουμάκι Φράουλα

101 Caramel Chanoumaki 
Χανουμάκι Καραμέλα 132 Powdered Sugar Chanoumaki 

Χανουμάκι Άχνη 125 Mini Lemonpie 
Λεμονοπιτάκι

126 Mini Orangepie 
Πορτοκαλοπιτάκι 158 Ravanaki 

Ραβανάκι 
Samalaki 
Σαμαλάκι 6

Mini Walnutpie 
Καρυδοπαστάκι27 Mini Strawberrypie 

Φραουλοπιτάκι243 Mini Walnutpie 
Καρυδοπιτάκι240

123 Mini Chocolatepie 
Σοκολατοπιτάκι 277 Mini Caramelpie 

Καραμελοπιτάκι

7 Kantaifi Nest 
Φωλιά Κανταΐφι

Kantaifi Praline Nest 
Φωλιά Κανταΐφι Πραλίνα200 Kantaifi White Praline Nest 

Φωλιά Κανταΐφι Λευκή Πραλίνα216

32 Kantaifi Cream Nest 
Φωλιά Κανταΐφι Κρέμα

Kantaifi Chocolate Nest 
Φωλιά Κανταΐφι Σοκολάτα14 Mini Chtenisto 

Χτενιστό Μίνι124

50 Kantaifi Stroto 
Στρωτό Κανταΐφι 54 Strifto 

Στριφτό 15 Plum 
Δαμάσκηνο
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Traditional taste values
Παραδοσιακές γευστικές αξίεςΠαραδοσιακές γευστικές αξίες

16 Orange Romvos 
Πορτοκάλι Ρομβός

Lenten Saraili 
Νηστίσιμο Σαραϊλί65 63 Lenten Mini Kantaifi 

Νηστίσιμο Κανταϊφάκι

62 Lenten Fruit Triangle 
Νηστίσιμο Τρίγωνο Φρούτων 110 Lenten Walnut Skaltsouni 

Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Καρύδι 111 Lenten Caster Sugar Skaltsouni 
Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Άχνη

Lenten Caster Chocolate Skaltsouni 
Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Σοκολάτα182 Lenten Mini Tahinipie 

Νηστίσιμο Ταχινοπιτάκι64 Lenten Mini Apple Roll 
Νηστίσιμο Βαρελάκι Μήλο61

321 Portion of Byzantino 
Βυζαντινό Μερίδα 77 Portion of Kantaifi Chtenisto 

Κανταϊφάκι Χτενιστό Μερίδα

70 Portion of Kantaifi Bomb 
Κανταΐφι Μπόμπα Μερίδα

Portion of Galaktompoureko  
Γαλακτομπούρεκο Τυλιχτό73 Portion of Galaktompoureko Kofto 

Γαλακτομπούρεκο Κοφτό84

Portion of Cream Kantaifi 
Κανταΐφι Κρέμα Μερίδα72 86 Portion of Sekerim 

Σεκερίμ Μερίδα 79 Portion of Gianniotiko 
Γιαννιώτικο Μερίδα

147 Portion of Gianniotiko Flogera 
Γιαννιώτικο Φλογέρα Μερίδα

Portion of Caramelpie 
Καραμελόπιτα Μερίδα172 Portion of Strawberrypie 

Φραουλόπιτα Μερίδα208



eIitropon
Sweet Memories

16 Orange Romvos 
Πορτοκάλι Ρομβός

Lenten Saraili 
Νηστίσιμο Σαραϊλί65 63 Lenten Mini Kantaifi 

Νηστίσιμο Κανταϊφάκι

62 Lenten Fruit Triangle 
Νηστίσιμο Τρίγωνο Φρούτων 110 Lenten Walnut Skaltsouni 

Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Καρύδι 111 Lenten Caster Sugar Skaltsouni 
Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Άχνη

Lenten Caster Chocolate Skaltsouni 
Νηστίσιμο Σκαλτσούνι Σοκολάτα182 Lenten Mini Tahinipie 

Νηστίσιμο Ταχινοπιτάκι64 Lenten Mini Apple Roll 
Νηστίσιμο Βαρελάκι Μήλο61

321 Portion of Byzantino 
Βυζαντινό Μερίδα 77 Portion of Kantaifi Chtenisto 

Κανταϊφάκι Χτενιστό Μερίδα

70 Portion of Kantaifi Bomb 
Κανταΐφι Μπόμπα Μερίδα

Portion of Galaktompoureko  
Γαλακτομπούρεκο Τυλιχτό73 Portion of Galaktompoureko Kofto 

Γαλακτομπούρεκο Κοφτό84

Portion of Cream Kantaifi 
Κανταΐφι Κρέμα Μερίδα72 86 Portion of Sekerim 

Σεκερίμ Μερίδα 79 Portion of Gianniotiko 
Γιαννιώτικο Μερίδα

147 Portion of Gianniotiko Flogera 
Γιαννιώτικο Φλογέρα Μερίδα

Portion of Caramelpie 
Καραμελόπιτα Μερίδα172 Portion of Strawberrypie 

Φραουλόπιτα Μερίδα208

Portion of Baklava 
Μπακλαβάς Μερίδα81



www.melitropon.com

Here we create the sweets we want to taste!
Εδώ δημιουργούμε τα γλυκά, που θέλουμε να απολαύσουμε!Εδώ δημιουργούμε τα γλυκά, που θέλουμε να απολαύσουμε!

Portion of Praline Nest 
Φωλιά Πραλίνα Μερίδα75

83 Portion of Chocolate Nest 
Φωλιά Σοκολάτα Μερίδα

Portion of Lemon Nest 
Φωλιά Λεμόνι Μερίδα96 Portion of Strawberry Nest 

Φωλιά Φράουλα Μερίδα71

Portion of Wildcherry Nest 
Φωλιά Αγριοκέρασο Μερίδα98 Portion of Toulouba 

Τουλούμπα Μερίδα207 Mini Toulouba 
Τουλουμπάκια203

Kourkoubinia 
Κουρκουμπίνια201 Roxakia 

Ροξάκια204

129 Portion of Brownies 
Μπράουνις Μερίδα 130 Portion of Chocolatepie 

Σοκολατόπιτα Μερίδα
325

Portion of Chocolatepie 
wiithout sugar
Σοκολατόπιτα  
χωρίς ζάχαρη Μερίδα

82 Portion of Walnutpie 
Καρυδόπιτα Μερίδα

250
Portion of Hazelnutpie 
with Βueno
Φουντουκόπιτα με 
Mπουένο Μερίδα 80 Portion of Walnutpie 

Καρυδόπαστα Μερίδα

78 Portion of Ravani 
Ραβανί Μερίδα 128 Portion of Lemonpie 

Λεμονόπιτα Μερίδα 148 Souflé 
Σουφλέ

127 Portion of Orangepie 
Πορτοκαλόπιτα Μερίδα 66 Portion of Samali 

Σάμαλι Μερίδα
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Portion of Praline Nest 
Φωλιά Πραλίνα Μερίδα75

83 Portion of Chocolate Nest 
Φωλιά Σοκολάτα Μερίδα

Portion of Lemon Nest 
Φωλιά Λεμόνι Μερίδα96 Portion of Strawberry Nest 

Φωλιά Φράουλα Μερίδα71

Portion of Wildcherry Nest 
Φωλιά Αγριοκέρασο Μερίδα98 Portion of Toulouba 

Τουλούμπα Μερίδα207 Mini Toulouba 
Τουλουμπάκια203

Kourkoubinia 
Κουρκουμπίνια201 Roxakia 

Ροξάκια204

129 Portion of Brownies 
Μπράουνις Μερίδα 130 Portion of Chocolatepie 

Σοκολατόπιτα Μερίδα
325

Portion of Chocolatepie 
wiithout sugar
Σοκολατόπιτα  
χωρίς ζάχαρη Μερίδα

82 Portion of Walnutpie 
Καρυδόπιτα Μερίδα

250
Portion of Hazelnutpie 
with Βueno
Φουντουκόπιτα με 
Mπουένο Μερίδα 80 Portion of Walnutpie 

Καρυδόπαστα Μερίδα

78 Portion of Ravani 
Ραβανί Μερίδα 128 Portion of Lemonpie 

Λεμονόπιτα Μερίδα 148 Souflé 
Σουφλέ

127 Portion of Orangepie 
Πορτοκαλόπιτα Μερίδα 66 Portion of Samali 

Σάμαλι Μερίδα

Portion of Caramel Nest 
Φωλιά Καραμέλα Μερίδα97



www.melitropon.com

Chocolate Saraili 
Σοκολατένιο Σαραϊλί114 113 Chocolate Kantaifi 

Σοκολατένιο Κανταΐφι
Kormos per kilo 
Κορμός κιλού152

Orange Chocolate 
Σοκολάτα Πορτοκάλι115 112 Chococaramel 

Σοκολατένιο Καραμέλα

Chocolate Tahinaki 
Ταχινάκι246 Chocolate Troufaki 

Τρουφάκι Σοκολάτα170

Chocolate Pouraki 
Πουράκι Αμυγδάλου171 White Chocolate Pouraki 

Λευκό Πουράκι Αμυγδάλου206

A great variety of sweet delights are daily produced
Γλυκές απολαύσεις σε μεγάλη ποικιλία, παράγουμε καθημερινάΓλυκές απολαύσεις σε μεγάλη ποικιλία, παράγουμε καθημερινά



Sweet recipes of high quality
The fresh start in the sweet world of taste was first attempted in 1990 and ever 
since that day we have been dedicated to the quality and the taste of the sweets 
originating from the East. Our guide is the knowledge of recipes tried through 
centuries... awakening sweet  memories. 
In “Melitropon” the procedure of producing sweets of the East is held in a traditional 
way. However our modern premises are fully equipped with contemporary appliances 
in order to ensure the hygienic and quality standards of ISO (22000:2018 HACCP).
A modern fleet of cars is at your disposal on a daily basis in order to transport 
freshsweets with extraordinary tastes. 
Our catalogue will provide you with a tour in our sweet world. 

Γλυκιές συνταγές Γλυκιές συνταγές με προδιαγραφές ποιότηταςμε προδιαγραφές ποιότητας
Το πρώτο ξεκίνημα στο γλυκό κόσμο της γεύσης γίνεται το 1990, από τότε μέχρι 
σήμερα παραμένουμε σταθεροί στην ποιότητα και τις γεύσεις των γλυκών Ανατολής.
Με οδηγό τη γνώση συνταγών, δοκιμασμένων στο πέρασμα των χρόνων, που 
ξυπνούν γλυκιές μνήμες. Στο «Μελίτροπον» η διαδικασία παραγωγής των γλυκών 
ανατολής γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας με 
όλο τον μοντέρνο εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής 
και διασφάλισης ποιότητας (ISO 22000:2018 HACCP). Ένας σύγχρονος στόλος 
αυτοκινήτων καθημερινά είναι στη διάθεσή σας για να μεταφέρει πάντα φρέσκα 
γλυκά με γεύσεις που συγκλονίζουν!
Ο κατάλογος αυτός θα σας ξεναγήσει στο γλυκό μας κόσμο!

eIitropon
Sweet Memories

Traditional sweet
s from

 Greece

Avramakos
since

ISO 22000:2018



M elitropon the company of syrup sweets owned by 

Stavros Avramakos, does not only offer sweet and 

irresistible tasting experiences, but it also has a 

history that dates  back to many years of experience. Therefore, let’s take it from the very 

beginning.

Stavros’ mother, Foteini, who was a dynamic and busy teacher came from Konstantinople. Her 

mother and grandmother used to be really skilled at syrup sweets. All their love and artistic 

skill were handed down to Foteini, who not only taught Greek and Maths to her students in 

a loving and patient way, but she was also expertised in confectionery. Her marriage led her 

to Mani, a stern and arid place. However, she combined the syprup sweets of Konstantinople 

known as saraglakia and baklava, filled with aromas of the East, with the doric tradition of 

Mani known for honey diples and crusty samousades. The common ingredient of all these 

tastes is pure honey of the finest quality. 

Stavros loved his mother’s sweets and couldn’t show a preference as he liked both 

syrup sweets and traditional diples. As a result he rushed into helping with the 

ceremony of making them. He observed her delicate moves, smelled the 

fresh aroma and recorded every detail. When he was young and people 

asked him what he wanted to be in the future, he always answered that 

he wanted to “have a sweet tooth”. 

He studied in the university of Panteios, went to the army, worked as a 

private employee, but he wasn’t completely satisfied as he wanted to make 

his own business, making the world sweeter. That was the reason why he decided 

to be a “professional sweet tooth person”, offering sweet and tasty delight in the honey 

way. (Melitropon). 

Τ ο ‘’Μελίτροπον’’, η εταιρεία παρασκευής σιροπιαστών του Σταύρου 

Αβραμάκου, δεν προσφέρει μόνον γλυκιές και ακαταμάχητες γευστικές 

εμπειρίες.  Έχει και μια ιστορία, που ξεκινάει πολλά-πολλά χρόνια πίσω. 

Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. 

Η μητέρα του Σταύρου, η πολυάσχολη και δυναμική δασκάλα, Φωτεινή,  έχει καταγωγή από 

την Πόλη. Η μητέρα και η γιαγιά της  ήταν δεξιοτέχνισσες στα σιροπιαστά. Την αγάπη και την 

τέχνη αυτή την μετέδωσαν στην Φωτεινή, η οποία εκτός από το να διδάσκει με επιμονή και 

μεράκι ελληνικά και αριθμητική στα παιδιά, έχει μεγάλη μαστοριά και στη ζαχαροπλαστική. Ο 

γάμος την οδήγησε στη Μάνη, σε ένα τόπο άνυδρο και αυστηρό. Από τη μια τα σιροπιαστά 

γλυκά της Πόλης, τα σαραγλάκια και τα μπακλαβαδάκια, με το έντονο άρωμα Ανατολής, και  

από την άλλη η δωρική παράδοση της Μάνης, με τις μελωμένες δίπλες και τους τραγανούς 

σαμουσάδες. Κοινό συστατικό των γεύσεων το άριστης 

ποιότητας μέλι.

Ο Σταύρος αγαπούσε πάντα όλα τα 

γλυκά της μαμάς Φωτεινής, δεν 

ξεχώριζε τα σιροπιαστά από τις 

δίπλες και δεν έχανε λεπτό από 

την ιεροτελεστία παρασκευής 

τους. Παρακολουθούσε τις 

κινήσεις της, μύριζε τις ευωδιές 

και κατέγραφε τα πάντα. Όταν 

ήταν μικρός και τον ρωτούσαν τί θα 

γίνει, όταν μεγαλώσει, απαντούσε “γλυκατζής”. 

Σπούδασε στην Πάντειο, πήγε φαντάρος, εργάστηκε ως 

ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά δεν τον χωρούσε αυτή η δουλειά: ήθελε να κάνει το δικό του 

«επιχειρείν», να γλυκαίνει τον κόσμο και να τον βοηθά όσο μπορεί. Κι έτσι αποφάσισε να 

γίνει “επαγγελματίας γλυκατζής”, με τον τρόπο του μελιού (Μελίτροπον) να χαρίζει γλυκές 

γευστικές απολαύσεις!
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523, Irakleiou Avenue 
P.C. 14122, N. Irakleio - Greece

Telephone center & Fax
 +30 210 2842 387 
+30 210 2820 048 

Λ. Ηρακλείου 523
Τ.Κ. 141 22 Ν. Ηράκλειο

Τηλεφωνικό κέντρο & Fax
210 2842 387, 210 2820 048

E: info@melitropon.com
www.melitropon.com

Avramakos
since


