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ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών 

Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου  
 
 
Για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων των Ν.Π.∆.∆. (µεταξύ των οποίων και των 
∆ήµων) που εδρεύουν στην ∆ιοικητική Περιφέρεια Νοµού πλην της Περιοχής τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Α.Ν. 44/1936) εφαρµόζεται η καθοριζοµένη στις παραγράφους 3α 
(διαθέτουν δικό τους συνεργείο) και 3β (δεν διαθέτουν δικό τους συνεργείο) της ανωτέρω 
Απόφασης διαδικασία, η οποία αφορά τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην περιοχή τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, µε κάποιες διαφοροποιήσεις, που ενσωµατώθηκαν στις 
διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω. (περιπτ. γ της Απόφασης Προεδρίας της 
Κυβέρνησης 3373/390/75). Αντίστοιχη είναι η διαδικασία και για τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην 
περιοχή της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Ελ.Συν.Τµ.6 Απόφαση 243/2014). 
 
Με την Ελ. Συν. Κλιµ. ΣΤ Πράξη 103/2014 κρίθηκε ότι η Επιτροπή της ΥΑ 
3373/390/20.3.1975 συνιστά το µόνο κατά νόµο αρµόδιο όργανο µε αποφασιστική 
αρµοδιότητα για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων µε 
την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής 
οχηµάτων του ∆ήµου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωµένη ανάγκη 
συντήρησης ή επισκευής και µάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούµενης κατά 
περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρµόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισµών 
στους ∆ήµους είναι η οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Περαιτέρω δε, η προµήθεια των ως άνω 
ειδών (ήτοι των ανταλλακτικών οχηµάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 
 
Αντίστοιχα, µε την Ελ. Συν. Κλιµ. Ζ Πράξη 129/2014 (Μη ανακλητέα από την Ελ. Συν. Τµ. 6 
Απόφαση 3066/2014) κρίθηκε ότι η Επιτροπή της υ.α. οικ.3373/390/20.3.1975 είναι αρµόδια 
για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων, µόνο όµως για όσα οχήµατα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη 
διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, 
όπως ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισµού από τους δήµους για την ανάδειξη 
αναδόχου για τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο τη συντήρηση και επισκευή 
οχηµάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιµέρους εκτελεστικές 
συµβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιµές και ενδεχοµένως οι προβλεπόµενες ποσότητες, 
αρµόδιο αποκλειστικά όργανο για τον καθορισµό των όρων, τη διενέργεια και την 



κατακύρωση του διαγωνισµού είναι η Οικονοµική Επιτροπή των δήµων. (Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 
Πράξη 119/2016) 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, σύµφωνα µε  
 
1. την από 9/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5524 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν 
ακινητοποιήσει το όχηµα, λόγω διαρροής ψυγείου, µειωµένης απόδοσης κινητήρα (µη 
λειτουργία τουρµπίνας και ADBLUE), διαρροής αέρα, κλπ, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

2. την από 16/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν 
ακινητοποιήσει το όχηµα, λόγω συστήµατος πέδησης (σπασµένες δισκόπλακες, ανάγκη 
αντικατάστασης τακάκια), κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

3. την από 10/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 επικαθήµενο όχηµα (µάρκας MΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει το όχηµα, 
λόγω συστήµατος πέδησης (ανάγκη αντικατάσταση τακάκια), βλάβης στο ADBLUE, 
βλάβης στο EBS κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

4. την από 8/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2253 λεωφορείο όχηµα (µάρκας MΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει το όχηµα, λόγω 
συστήµατος πέδησης (ανάγκη αντικατάστασης τακάκια), κλπ, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

5. την από 22/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας DAF) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει το 
όχηµα, λόγω συστήµατος πέδησης (ανάγκη αντικατάστασης δισκόπλακες και τακάκια), 
κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

6. την από 23/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7261 επιβατικό όχηµα (µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει το όχηµα, 
λόγω βλάβης του κινητήρα, κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

7. την από 8/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6438 φορτηγό ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει αντικατάστασης ελαστικών, λόγω υπερβολικής φθοράς 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

8. την από 8/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ88139 φορτωτής όχηµα (µάρκας JCB) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο χρήζει αντικατάστασης ελαστικών, λόγω υπερβολικής φθοράς κάτι το οποίο έχει 
προκαλέσει την ακινητοποίηση του µηχανήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη Εντολή. 

9. την από 5/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό πλαισίου 104385 σάρωθρο όχηµα (µάρκας BUCHER) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο χρήζει αντικατάστασης ελαστικών, λόγω υπερβολικής φθοράς κάτι το οποίο έχει 
προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη Εντολή.  

10. την από 8/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας KHH6440 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει αντικατάσταση ελαστικών, λόγω υπερβολικής φθοράς 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

11. την από 8/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας KHI3182 φορτηγό ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας IVECO) του ∆ήµου 



∆ιονύσου το οποίο χρήζει αντικατάσταση ελαστικών, λόγω υπερβολικής φθοράς κάτι το 
οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη Εντολή. 

12. την από 25/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας KHH5525 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν 
ακινητοποιήσει το όχηµα, λόγω συστήµατος πέδησης (σπασµένες δισκόπλακες), όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

13. την από 25/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ56384 εκσκαφέας µηχάνηµα (µάρκας CASE 580SK) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει το 
όχηµα, λόγω σπασµένου σταυρού και άξονα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη Εντολή. 

14. την από 25/5/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ME122412 απορριµµατοφόρο εκσκαφέας µηχάνηµα (µάρκας 
KOMATSU) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών επισκευών, οι οποίες 
έχουν ακινητοποιήσει το όχηµα, λόγω διαρροών στο σασµάν, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

 
 
Προς αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών ακινητοποίησης η Επιτροπή Συντήρησης και 
Επισκευής των Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία συγκροτήθηκε µε την 
1254/13574/10.5.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου, έλαβε τις συνηµµένες τεχνικές εκθέσεις – 
οικονοµικές προσφορές για έκαστο των προαναφερθέντων οχηµάτων, µε τις αναγκαίες 
επισκευαστικές εργασίες και τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν και ανέθεσε τις επισκευαστικές εργασίες επί τη βάσει των ενδείξεων της 
Εντολής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήµατος (Ελ.Συν. Τµ.VII Πράξεις 7/2007, 33/2009), 
ως ακολούθως: 

1. από το συνεργείο της Hatkar Service A.E. (Mercedes - Benz) για το ΚΗΗ5524 για 
ποσό 4.532,53 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

2. από το συνεργείο της Hatkar Service A.E. (Mercedes - Benz) για το ΚΗI6566 για 
ποσό 1.890,13 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

3. από το συνεργείο της ERGOTRAK A.E για το ΚΗH6169 για ποσό 4.409,70 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

4. από το συνεργείο της ERGOTRAK A.E για το ΚΗH2253 για ποσό 1.712,76 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

5. από το συνεργείο της Βασιλείου Γ. Σπυρίδων για το ΚΗΙ7261 για ποσό 2.170,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

6. από το συνεργείο Θ. Πανουσάκης Α.Ε. για το ΚΗΗ6438 για ποσό 3.319,62 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

7. από το συνεργείο Θ. Πανουσάκης Α.Ε. για το ΜΕ88139 για ποσό 849,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

8. από το συνεργείο Θ. Πανουσάκης Α.Ε. για το 104385 για ποσό 2.172,70 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

9. από το συνεργείο Θ. Πανουσάκης Α.Ε. για το ΚΗΗ6440 για ποσό 3.587,71 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

10. από το συνεργείο Θ. Πανουσάκης Α.Ε. για το ΚΗΙ3182 για ποσό 2.084,10 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

11. από το συνεργείο Γεώργιος Θεοδ. Ρήγας για το ΚΗΗ5525 για ποσό 1.012,34 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

12. από το συνεργείο Σιδέρης Ι.Μ.  για το ΜΕ56384  για ποσό 2.368,40 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

13. από το συνεργείο Σιδέρης Ι.Μ.  για το ΜΕ122412  για ποσό 2.108,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 
συνολικού ποσού 35.343,45 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 



 
Έχοντας υπόψη  
• τα ανωτέρω,  
• την ανάγκη ανάθεσης εργασίας επισκευής, µε την προµήθεια των αναγκαίων 

ανταλλακτικών, για τα οχήµατα µε  
1. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ5524 
2. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ6566 
3. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΟ6169 
4. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ6168 
5. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ2253 
6. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ7261 
7. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ 6438 
8. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ 88139 
9. αριθµ. κυκλοφορίας : ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER (ΑΠ:104385) 
10. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ 3182 
11. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ 6440 
12. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ5525 
13. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ56384 
14. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ122412 

 
• καθώς και τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την οποία η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις , 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες." και στις υποενότητες της,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες του ∆ήµου:  
 
• ποσού 6.422,66 € για τα οχήµατα ΚΗΗ5524 και ΚΗΙ6566  

που αφορούν στην εταιρία Hatkar Service A.E. (Mercedes - Benz)  
µε χρέωση ποσών  
4.159,05 € στον Κ.Α. 70.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και 2.263,61 € στον Κ.Α. 70.6263  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017),  

• ποσού 9.248,60 € για τα οχήµατα ΚΗΗ6169,ΚΗΗ6168 και ΚΗΗ2253  
που αφορούν στην εταιρία ERGOTRAK A.E 
µε χρέωση ποσών 
 6.279,80 € στον Κ.Α. 70.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και 2.968,80 € στον Κ.Α. 70.6263  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017),  

• ποσού 2.170,00 € για το όχηµα ΚΗΙ7261  
που αφορούν στην εταιρία Βασιλείου Γ. Σπυρίδων 
µε χρέωση ποσού 
2.170,00 € στον Κ.Α. 10.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
(ΠΑΥ …./2017),  

• ποσού 12.013,45 € για τα οχήµατα ΚΗΗ6438, ΜΕ88139, αρ. πλ. 104385,ΚΗΗ6440 και 
ΚΗΙ3182  
που αφορούν στην εταιρία Θ. Πανουσάκης Α.Ε. 



µε χρέωση ποσού  
12.013,45 € στον Κ.Α. 35.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
(ΠΑΥ …./2017).  

• ποσού 1.012,34, € για το όχηµα ΚΗΗ5525 
που αφορούν στην εταιρία Γεώργιος Θεοδ. Ρήγας  
µε χρέωση ποσού 
1.012,34 € στον Κ.Α. 10.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
(ΠΑΥ …./2017),  

• ποσού 4.476,40, € για τα οχήµατα ΜΕ56384 και ΜΕ122412 
που αφορούν στην εταιρία Σιδέρης Ι.Μ. 
µε χρέωση ποσού 
1.748,40 € στον Κ.Α. 70.6671  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και 2.728,00 € στον Κ.Α. 70.6263  ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017),  

•  
 

Το CPV που αφορά στη σχετική προµήθεια είναι 50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες Επισκευής  
και Συντήρησης Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Παρεπόµενου Εξοπλισµού».  

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

Αγγελική Πέππα 
 
 
 
 

Συντάκτης Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος  

   
 
 

  

Ιωάννα Γκασιώνα Νίκος Ρούσσος  Απόστολος 
Παπαδόπουλος 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Τµήµα Λογιστηρίου 
2. Τµήµα Προµηθειών  


