
                                                        

                                                   
ΘΕΜΑ: «Μετάθεση  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού της  υπ’  αριθ.  35/2012 

προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την προμήθεια 
είκοσι  πέντε   (25) αυτοκινήτων  οχημάτων  ειδικής  χρήσης  (αυτοκινήτων 
μεταφοράς αστυνομικών σκύλων),  προϋπολογισθείσας δαπάνης  800.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τροποποίηση των όρων αυτής».

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

        Έχοντας υπόψη:
    
         1. Τις διατάξεις : 

 α.  Των άρθρων 41,54 και  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και  τα 
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) .
       β.  Του Ν.1481/1984,  ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄  (Α΄-152) όπως 
ισχύουν. 
      γ.  Του  Ν.  2800/2000  ΄΄Αναδιάρθρωση  Υπηρεσιών  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-41),όπως ισχύουν. 
      δ.  Του  Ν.  2286/1995  ΄΄Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων΄΄ (Α΄-19), όπως ισχύουν.   
           ε. Του Ν.2362/1995, ΄΄Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-247), όπως ισχύουν.
          στ. Του άρθρου 24 ΄΄Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις΄΄ 
του Ν.2198/1994 ΄΄Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, …………… και άλλες 
διατάξεις΄΄ (Α΄-43), όπως ισχύουν. 
          ζ. Του Ν. 2690/1999 (Α-45) ΄΄Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις΄΄, όπως ισχύουν.
        η. Του Ν. 1599/86 (Α-75) ΄΄Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις΄΄, όπως ισχύουν.
       θ.Του άρθρου 6 ΄΄Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της 
Ελληνικής  Αστυνομίας΄΄  του  Ν.2452/1996  ‘’Ρύθμιση  θεμάτων  προσφύγων  κατά 
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως ισχύουν. 
          ι.Του Ν.2859/2000 ΄΄Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας΄΄ (Α΄-248), όπως 
ισχύουν. 
    ια.Του  άρθρου  19  του  Ν.3193/2003  ΄΄Κανόνες  τιμολόγησης,  ρυθμίσεις  Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄- 266).                         
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         ιβ. Του Ν. 3861/2010 ΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και 
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις΄΄ (Α΄-112).    
       ιγ. Του Ν.3886/2010 (Α-173) ΄΄Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ΄Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)….. της 11ης Δεκεμβρίου 
2007΄΄ (L 335), όπως ισχύουν. 
      ιδ. Του Ν. 4013/2011 ΄΄Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.  3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)  –  Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και  άλλες 
διατάξεις’’ (Α΄-204), όπως ισχύουν.
      ιε.  Του  Π.Δ.  14/2001 ΄΄Οργάνωση Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας΄΄  (Α΄-12),  όπως 
ισχύουν .
      ιστ. Του Π.Δ. 166/2003 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές΄΄ 
(Α΄-138). 
       ιζ. Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ  ΄΄Περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών΄΄, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης 

Νοεμβρίου 2005 (Α΄-64).            
    ιη.  Του  Π.Δ.  118/2007  ΄΄Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)΄΄  (Α΄-150),  όπως 
ισχύουν.          
       ιθ. Του Π.Δ 215/2007 ΄΄Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής΄΄ (Α-241).
    κ. Του Π.Δ. 184/2009 (Α΄-213) ΄΄Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του΄΄
   κα. Του Π.Δ. 113/2010 ΄΄Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄ (Α194), όπως ισχύουν. 
 κβ. Του  π.δ.  85/2012  ‘’Ίδρυση  και  μετονομασία  Υπουργείων,  μεταφορά  και  κατάργηση 
υπηρεσιών‘’ (Α΄ - 141).                                          
               

    2. Τις αποφάσεις :     
    
       α.Υπ’ αριθ. Π1/4089 από 04-11-2011 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας  ΄΄Εξαίρεση  από  την  ένταξη  στο  Ενιαίο  Πρόγραμμα  Προμηθειών  (Ε.Π.Π.)  μέχρι 
31.12.2012,  προμηθειών  που  εντάσσονται  σε  συγχρηματοδοτούμενα  επιχειρησιακά 
προγράμματα΄΄ (Β΄-2498).
    β.Υπ’  αριθ.  ΔΙΑΔΠ/Α1/18369  από  25-09-2002  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας 
Διοίκησης και  Αποκέντρωσης ΄΄Καθορισμός του τύπου και  του περιεχομένου της υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)΄΄ (Β΄-1276).  
        γ.Υπ’ αριθ. 7004/3/60 από 06-09-2012 του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί 
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-2459).
     δ.Υπ’ αριθ. 8028/1/223-γ΄ από 07-11-2012 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών 
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’ 
(ΑΔΑ:Β4ΣΠΙ-ΤΓΥ).
     ε.Υπ’  αριθ. 8000/20/4/172-ιγ από 01-11-2012 του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών  και  Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων  του  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  και 
Προστασίας του Πολίτη ‘’Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης‘’. 
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      3. Το υπ’ αριθ.  8000/20/4/172-ια΄ από   09.10.2012 έγγραφο  του Τμήματος   Ευρωπαϊκού 
Ταμείου  Εξωτερικών  Συνόρων  της  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ευρωπαϊκών  και  Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων  του  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη,  στο  οποίο 
αναφέρεται ότι: «η προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Αστυνομικών Σκύλων έχει ενταχθεί σε Ετήσιο  
Πρόγραμμα  του  ΕΤΕΣ  και  έχουν  εξασφαλιστεί  οι  σχετικές  πιστώσεις.  Σε  περίπτωση  μη 
ολοκλήρωσης της δράσης έως 30-6-2013, η Υπηρεσία μας έγκαιρα θα μεταφέρει τη δράση  
σε επόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη συνέχιση της διαγωνιστικής  
διαδικασίας.»

     4. Το υπ’ αριθ. 8000/20/4/172-ιδ από 02-11-2012 έγγραφο του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εξωτερικών Συνόρων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

    5. Την υπ’ αριθ.  35/2012 προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία 
προκηρύχθηκε  ανοικτός  διαγωνισμός,  για  την  07.01.2013 και  ώρα  10.00΄, με  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια 
είκοσι πέντε  (25) αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης (αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών 
σκύλων), προϋπολογισθείσας δαπάνης 800.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

     6. Την από 07.12.2012, εμπροθέσμως, ασκηθείσα την 07.12.2012 προδικαστική προσφυγή 
της εταιρείας ‘’ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.’’ κατά της υπ’ αριθ. 35/2012 Προκήρυξης του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία αιτήθηκε:
                «Να γίνει δεκτή η παρούσα.  
                  Να τροποποιηθεί η υπ’ αριθ. 35/2012 διακήρυξη.
                Να ματαιωθεί η προκήρυξη του Διαγωνισμού και να επαναπροκηρυχθεί τούτος, με νέους  
όρους, σύμφωνα προς τις περί Προμηθειών διατάξεις, στα σημεία που αναλυτικά αναφέρουμε και  
αιτιολογούμε με την παρούσα προσφυγή/ένστασή μας.
                 Να διαταχθούν τα νόμιμα.
             Να κληθούμε να παραστούμε στις εξετάσεις της παρούσας προσφυγής από τα αρμόδια  
όργανα της Υπηρεσίας σας.»

     7.  Το υπ’ αριθ. 8000/20/4/172-κα΄  από 19.12.2012  έγγραφο του Τμήματος    Ευρωπαϊκού 
Ταμείου  Εξωτερικών  Συνόρων  της  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ευρωπαϊκών  και  Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο 
«είναι δυνατή η μεταφορά της αναφερόμενης στο θέμα δράσης από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 σε  
επόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα του Ε.Τ.Ε.Σ., δεδομένης της επιμήκυνσης του χρόνου παράδοσης  
των εν λόγω οχημάτων ειδικής χρήσης.  Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα αυστηρά  
χρονοδιαγράμματα επιλεξιμότητας των υπό υλοποίηση δράσεων του Ε.Τ.Ε.Σ., παρακαλούμε όπως  
επισπεύσετε τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν την εν θέματι προμήθεια».

     8. Το γεγονός ότι είναι δυνατή η μεταφορά της αναφερόμενης στο θέμα δράσης από το Ετήσιο 
Πρόγραμμα 2011 σε επόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα του Ε.Τ.Ε.Σ., δεδομένης της επιμήκυνσης του 
χρόνου παράδοσης των εν λόγω οχημάτων ειδικής χρήσης, η οποία (επιμήκυνση) δύναται  να 
διευρύνει  τη  συμμετοχή  των  ενδιαφερόμενων  εταιρειών  και  να  αυξήσει  το  εύρος  στον 
ανταγωνισμό.

  9.  Την  υπ’  αριθ. 8058/1/7-λε΄  από 23.12.2012  απόφαση  του Προϊσταμένου  Κλάδου 
Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,  με την οποία 
προβλέφθηκαν τα εξής: 

     α.  Έγινε  αποδεκτή  η  από  07.12.2012,  εμπροθέσμως,  ασκηθείσα  την  07.12.2012 
προδικαστική προσφυγή της  εταιρείας  ‘’ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.’’  κατά  της  υπ’ 
αριθ.  35/2012  Προκήρυξης  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας,    κατά   το   μέρος 
που    αυτή   (προσφυγή)    αφορά    τον    αναγραφόμενο    στη    2η   σελίδα   της  1ο  ισχυρισμό 
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«Χρόνος Παράδοσης», όπως αυτός διατυπώνεται στην υποπαράγραφο 9.α. του σκεπτικού της 
αυτής  (απόφασης),  για  τους  αναφερόμενους  στην  παράγραφο    15   του  σκεπτικού  αυτής   
(απόφασης) λόγους,  και απορρίπτουμε αυτή (προσφυγή), κατά το μέρος που αφορά τους 
λοιπούς  αναγραφόμενους  σ’  αυτή  ισχυρισμούς,  όπως  αυτοί  διατυπώνονται  στις 
υποπαραγράφους  9.β. και  9.γ. του  σκεπτικού  αυτής  (απόφασης), για  τους  αναλυτικά 
αναφερόμενους   στις υποπαραγράφους   9.β. και 9.γ.   του σκεπτικού αυτής (απόφασης) λόγους  . 
      β.  Να  εκδοθεί,  από  το  καθ’  ύλην  αρμόδιο  όργανο,  για  τους  αναφερόμενους  στην 
παράγραφο  15 του  σκεπτικού  αυτής  (απόφασης)  λόγους,  απόφαση μετάθεσης  της 
διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’  αριθ.  35/2012  προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, με τις κατωτέρω τροποποιήσεις αυτής (Π/ξης):

      (1)  Αντικατάσταση  του  πεδίου  ΄΄ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ΄΄  του  πίνακα  του 
Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης με το κατωτέρω: 

«

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο  χρόνος  παράδοσης  να  είναι  ο  συντομότερος  δυνατός  και  
μέχρι  επτά  (7)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

                      »

             (2) Αντικατάσταση της υποπαραγράφου 4.1.3. του Παραρτήματος ΣΤ΄ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της προκήρυξης με το κατωτέρω:

«
4.1.3. Χρόνος

Ο  χρόνος  παράδοσης  να  είναι  ο  συντομότερος  δυνατός  και  
μέχρι   επτά  (7)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  
σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

»
                   γ.  Κατά τα λοιπά ισχύει  η υπ’ αριθ.  35/2012 προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.

    10. Το υπ’ αριθ. 8058/1/7-λστ΄ από  24.12.2012 έγγραφό μας προς τη Δ-νση Τεχνικών/Α.Ε.Α., 
με  το  οποίο  κοινοποιήθηκε  σ’  αυτή  η  αναφερόμενη  στην  παράγραφο  9  του  σκεπτικού  της 
παρούσης απόφαση και  με το οποίο  αιτηθήκαμε να προβεί, το συντομότερο δυνατό,  στην 
τροποποίηση του όρου της υποπαραγράφου  4.1.3. των  τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ 
αριθ.  35/2012 Προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αφορά το  χρόνο 
παράδοσης των εν θέματι αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο  διατακτικό της 
ανωτέρω απόφασης.

   11. Την υπ’ αριθ.  8058/1/7-μα΄ από 24.12.2012 απόφασή μας, με την οποία αναβλήθηκε η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 35/2012 προκήρυξης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
        
  12. Την υπ’ αριθ.  8030/1/130-μβ΄ από  24.12.2012 ανακοίνωση αναβολής της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ.  35/2012 προκήρυξης του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

  13.  Το υπ’ αριθ. 8501/5/20-ιβ  από 31.12.2012  έγγραφο της Δ-νση Τεχνικών/Α.Ε.Α., με το 
οποίο γνώρισε στην Υπηρεσία μας ότι  τροποποιείται  ο όρος της υποπαραγράφου  4.1.3 του 
Παραρτήματος  ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ’ αριθ. 35/2012 Προκήρυξης του Αρχηγείου 
της  Ελληνικής  Αστυνομίας  ως ακολούθως: «Ο χρόνος  παράδοσης  να είναι  ο  συντομότερος 
δυνατός και μέχρι επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εξαιρουμένου του  
μηνός Αυγούστου».        
                                                 

               

4 ΑΔΑ: ΒΕΦΝΙ-ΕΣΣ



        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

           1. Μεταθέτουμε τη διενέργεια του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 35/2012 προκήρυξης του 
Αρχηγείου  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  για  την  προμήθεια  είκοσι  πέντε   (25) αυτοκινήτων 
οχημάτων ειδικής χρήσης (αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων), προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 800.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τουλάχιστον κατά σαράντα (40) ημέρες 
(συντετμημένη προθεσμία) από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ανακοίνωσης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 5 & 6 του Π.Δ/τος 60/2007,  με τις κατωτέρω τροποποιήσεις 
αυτής (Π/ξης):

       α.  Αντικατάσταση  του  πεδίου  ΄΄ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ΄΄  του  πίνακα  του 
Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης με το κατωτέρω: 

«

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο  χρόνος  παράδοσης  να  είναι  ο  συντομότερος  δυνατός  και  
μέχρι  επτά  (7)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

                      »
              β. Αντικατάσταση της υποπαραγράφου 4.1.3. του Παραρτήματος ΣΤ΄ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της προκήρυξης με το κατωτέρω:

«
4.1.3. Χρόνος

Ο  χρόνος  παράδοσης  να  είναι  ο  συντομότερος  δυνατός  και  
μέχρι  επτά  (7)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  
σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

»   
          2. Ανακοίνωση περί της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ’ αριθ.  35/2012 προκήρυξης του Αρχηγείου 
Ελληνικής  Αστυνομίας,  καθώς  και  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του π. 
δ/τος 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

          3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ.  35/2012 
προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.- 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ   
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