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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 25/02/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1043/25-02-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος και έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών της “Προμήθειας καυσίμων του Δήμου Κέας” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4ης/25-02-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 25/02/2014, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε επείγουσα έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 1043/25-02-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
7 μέλη :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός                              ΟΥΔΕΙΣ
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                

            3. Μαρούλης Φίλιππος                   
            4. Μορφωνιός Ιωάννης
            5. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία             
            6. Ευαγγέλου Ιωάννης
            7. Λέπουρας Στυλιανός
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος και έγκριση
των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  “Προμήθειας  καυσίμων  του  Δήμου  Κέας”  και  διάθεση
πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  Α΄  87/7.6.2010):  «Το  δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο  μεταβίβασε  σε  επιτροπή  του»  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72:  «1.  Η  Οικονομική
Επιτροπή  είναι  όργανο  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  (…)  σε  εξαιρετικά  επείγουσες
περιπτώσεις,  (…)».  Από  το  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων  συνάγεται  ότι  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει
για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής  διάταξης,  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  των  λοιπών  οργάνων  του  Δήμου.  Όσον  αφορά
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μόνο  κατ’  εξαίρεση,  όταν  η  προμήθεια  διενεργείται  με  απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή
της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την  έγκριση μιας  δαπάνης και  τη  διάθεση της  σχετικής  πίστωσης.  (Ελ.  Συν.  Τμ.  7  Πράξη
33/2012).

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 25/2014 απόφασης Δ.Σ. και της 17/2014 απόφασής μας, προβήκαμε στη
διακήρυξη  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τις
ανάγκες  του  Δήμου  Κέας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων για  το  έτος  2014.  Η  ημερομηνία
διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 13/3/2014. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανάγκες θέρμανσης των
σχολικών  κτιρίων  είναι  επιτακτικές  καλούμαστε,  να  εγκρίνουμε  την  διενέργεια  προμήθειας
καυσίμων με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.

Για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κέας, οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών και η σχετική
τους δαπάνη παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

Α. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2014
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.700,00 1,14€ 3.078,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     3.078,00€

ΦΠΑ 16% 492,48€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
3.570,48€

Β. Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2014
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής : 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.500,00 1,14€ 2.850,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     2.850,00€

ΦΠΑ 16% 456,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.306,00€

Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφαση
του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής :  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 240,00 1,742€ 418,08
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 418,08

ΦΠΑ 16% 66,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 484,97

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου Νομικού Προσώπου
του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων δεν
απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να συντάσσονται
από έναν υπάλληλο της  υπηρεσίας  που διαχειρίζεται  την  πίστωση και  να θεωρούνται  από τον
προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους
δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον
προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία
περιέρχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη
και τα ανωτέρω τεύχη.
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Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου
Κέας

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 3.570,48€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον οικείο προϋπολογισμό της
Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  3.306,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον οικείο
προϋπολογισμό  της  Σχολικής  Επιτροπής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  484,97€
συμπ/νου ΦΠΑ από τον οικείο προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:

• Πετρελαίου θέρμανσης
• Βενζίνης αμόλυβδης

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των 
κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δήμου Κέας.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
• Το Ν. 2286/1995.
• Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών).
• Το N. 3463/2006.
• Το Ν. 3852/2010.
• Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη   

χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Του Ν. 3886/30-9-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
• Τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
• Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.
• Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 
(ΕΛ.Δ. Α.).
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Ο Δήμος Κέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων 
του Δήμου καθώς και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Κέας θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω 
περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :
Η ποιότητα  των  Υγρών  Καυσίμων  θα  είναι  σύμφωνη με  τις  προδιαγραφές  του  Γ.  Χ.  Κ.  και  των
κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα ήτοι :
   1-Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04
   2-Πετρέλαιο θέρμανσης : Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03

Α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β και β) 
στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ΦΕΚ 1531/2003 
τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β και γ) στην ΑΧΣ 291/2003
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.

Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια των νομικών του προσώπων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Β. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται εντός των 
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας.
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το Δήμο Κέας.
Ο Δήμος Κέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων & ελαιολιπαντικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 
εφοδιάσει το Δήμο Κέας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμούς  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  όπως
προκύπτει από τις υπ' αριθ. 10/2014 απόφασης της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, από την υπ'
αριθ.  12/2014  απόφασης  της  δευτεροβάθμιας  σχολικής  επιτροπής  και  την  υπ'  αριθ.  1/2014
απόφασης  Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Κέας.
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη (Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων και μειοδότης). Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους
που  αναφέρονται  στην  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  που  καθορίζει  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1)Το άρθρο 4 του 2286/95

2)Τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ

3)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06

4)  Τις  υπ΄  αριθμ.  10,  12  &  1/2014  αποφάσεις  της  Α/β΄,  Β/β'  Σχολικής  Επιτροπής  &
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας αντίστοιχα

5) Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

2) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση.

3)  Οι  ανωτέρω  δαπάνες  θα  καλυφθούν  από  τον  οικείο  προϋπολογισμό  έκαστου  Νομικού
Προσώπου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

            Ευαγγέλου Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός


