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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης είναι η προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (Τό-

νερς – Μελανοταινίες) & αναλωσίμων πολυμηχανημάτων (μελάνια). 

Τα προς προμήθεια είδη διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Τόνερς – Μελανοταινίες) 
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μελάνια) 

Πιο συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Α. Τόνερς για εκτυπωτές Laser (CPV 30125110-5) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Samsung MLT-D205L/ELS (5000 pages) ΓΝΗΣΙΟ 5 76,61 383,05 

OKI Toner Black (45807106) ΓΝΗΣΙΟ 40 102,42 4.096,80 

DRUM για OKI B412DN (44574302) ΓΝΗΣΙΟ 6 96,77 580,62 

ΣΥΝΟΛΟ 5.060,47 

Β. Μελανοταινίες (CPV 30192320-0) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Ribbon KX-P191 για Panasonic KX P3196 ΓΝΗΣΙΟ 8 14,52 116,16 

 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   5.176,63 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 1.242,39 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   6.419,02 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (μελάνια) 

ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

CPV: 30192113-6 (Φύσιγγες Μελάνης) 
HP 953XL Black High Yield (L0S70AE) ΓΝΗΣΙΟ 20 31,45 629,00 

HP 953XL Cyan (F6U16AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

HP 953XL Magenta (F6U17AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

HP 953XL Yellow (F6U18AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   1.306,40 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 313,54 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   1.619,94 
 

Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   6.483,03 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 1.555,93 

Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   8.038,96 

Γαλάτσι, 6 Μαρτίου 2019 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΙΣΥΡΑΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η λήξη των αναλωσίμων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά από την ημερομηνία παραλαβής 

από το Δήμο. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με τεμάχια 

που ικανοποιούν αυτόν τον περιορισμό. 

2. Τα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα.  

3. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται:  

α) η συμβατότητα τύπου-μοντέλου, και  

β) η ημερομηνία λήξης ή, εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι 

αεροστεγείς. 

4. Τα προσφερόμενα είδη δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης. 

5. Τα ανακατασκευασμένα Laser cartridges έχουν καινούρια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι α-

ντικαταστάσιμα (̟π.χ. καινούργιο τύμπανο, καινούργιο Blade, roller κ.λπ.) 

6. Τα υλικά (toner και toner/drum) πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα μελανοδοχεία ή δοχεία toner, 

να έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος με αντικατάσταση των φθαρμένων και ελατ-

τωματικών μερών, καθώς και καθαρισμό–αντικατάσταση κεφαλών/τυμπάνων εκτύπωσης και αποδί-

δουν το ίδιο καλά όπως τα γνήσια-αυθεντικά (original) προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευα-

στή. 

7. Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου ή συμβατού πρέ-

πει να συμφωνούν, με τις ̟προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή.  

8. Έχουν εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 
Γαλάτσι, 6 Μαρτίου 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΙΣΥΡΑΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 



 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Α. Τόνερς για εκτυπωτές Laser (CPV 30125110-5) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Samsung MLT-D205L/ELS (5000 pages) ΓΝΗΣΙΟ 5 76,61 383,05 

OKI Toner Black (45807106) ΓΝΗΣΙΟ 40 102,42 4.096,80 

DRUM για OKI B412DN (44574302) ΓΝΗΣΙΟ 6 96,77 580,62 

ΣΥΝΟΛΟ 5.060,47 

Β. Μελανοταινίες (CPV 30192320-0) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

Ribbon KX-P191 για Panasonic KX P3196 ΓΝΗΣΙΟ 8 14,52 116,16 

 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   5.176,63 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 1.242,39 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   6.419,02 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (μελάνια) 

ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)  

CPV: 30192113-6 (Φύσιγγες Μελάνης) 
HP 953XL Black High Yield (L0S70AE) ΓΝΗΣΙΟ 20 31,45 629,00 

HP 953XL Cyan (F6U16AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

HP 953XL Magenta (F6U17AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

HP 953XL Yellow (F6U18AE) ΓΝΗΣΙΟ 10 22,58 225,80 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   1.306,40 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 313,54 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   1.619,94 
 

Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)   6.483,03 

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% (σε €) 1.555,93 

Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) (σε € με Φ.Π.Α.)   8.038,96 

 
Γαλάτσι, 6 Μαρτίου 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΙΣΥΡΑΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 



 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης είναι η προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης & 

αναλωσίμων πολυμηχανημάτων (toners – μελανοταινίες – μελάνια). 

Τα προς προμήθεια είδη διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Τόνερς – Μελανοταινίες) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μελάνια) 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-

τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 

- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

3. Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος Εκτέλεσης 

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά: 

1. είτε μόνο για την Α΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

2. είτε μόνο για την Β΄ ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών, 

3. είτε και για τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ (Α΄ & Β΄ ΟΜΑΔΑ) των προς προμήθεια ειδών, αλλά για το σύνολο αυτών. 

Απαγορεύεται και οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου η κατάθεση προσφοράς για επιμέρους είδη 

της μιας ή της άλλης ομάδας ή και των δύο ομάδων. 
 

Άρθρο 5ο 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια αναλώσιμων της κάθε 

μιας από τις δύο (2) ομάδες του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 6ο 



 
 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή εγγυ-

ητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα 

λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με 

το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επι-

στολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμ-

βαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

Άρθρο 7ο 

Ποιότητα Ειδών – Χρόνος Εγγύησης 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας 

Τεχνικής Έκθεσης. 

Τα παραδοτέα είδη θα πρέπει, επί ποινή απόρριψής τους, να έχουν ημερομηνία λήξης της χρήσης τους 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. 
 

Άρθρο 8ο 

Κατακυρωθείσες τιμές – Δυνατότητα αυξομείωσης ποσοτήτων 

8.1. Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι τιμές που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στα-

θερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

8.2. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι πιο πάνω αναφερόμενες ποσότητες μπορεί να αυξηθούν ή 

να μειωθούν ή ακόμα και να προστεθούν κάποια νέα είδη, χωρίς, ωστόσο, υπέρβαση του κατακυρωθείσας 

αξίας της οικείας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του για κάθε μία από τις δύο ομάδες του Διαγωνισμού 

δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αυτό έχει ασκηθεί εκ μέρους του Δήμου). 
 

Άρθρο 9ο 

Παράδοση των ειδών – Προθεσμία Παράδοσης – Αντικατάσταση ειδών 

9.1. Η παράδοση από τον προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανά-

γκες των Υπηρεσιών του Δήμου, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης 

του Δήμου, με την υποχρέωση του αναδόχου να μεταφέρει και τοποθετήσει με έξοδά του τα παραγγελλό-

μενα είδη στους χώρους αυτού. 

Πριν από κάθε παράδοση θα προηγείται έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Προμηθειών &Αποθήκης του 

Δήμου. 

Η παράδοση των παραγγελθέντων ειδών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) το πολύ ημερολογια-

κών ημερών από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε την σχετική παραγγελία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ανωτέρω Υπηρεσία του Δήμου δύο (2) ημέρες πριν την πα-

ράδοση των ειδών. 

9.2. Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αυτού (του συμβατικού χρόνου) (σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν. 4412/2016). Το χρονικό διάστημα της παράτασης μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 



 
 

9.3. Εφόσον κάποιο από τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή ανωμαλία που οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κακή συναρμολόγηση ή έχει ημερομηνία λήξης 

της χρήσης του συντομότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσής του, αυτό πρέπει να αντι-

καθίσταται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 10ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

10.1. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση, κάθε φορά, τιμολογίου σύμφωνα με τα παρα-

δοτέα κάθε φορά είδη. 

Το τιμολόγιο του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών που αφορά η πληρωμή. 

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών από την αρμόδια Υπηρεσία και εφόσον δε διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προ-

διαγραφές της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης. 

10.2. Το ποσό της πληρωμής του αναδόχου βαρύνεται κάθε φορά με τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρα-

τήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 

Άρθρο 11ο  

Απόρριψη παραδοτέων ειδών – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της παραδοτέας ποσότητας των αναλωσίμων υλι-

κών μηχανογράφησης & αναλωσίμων πολυμηχανημάτων, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου ορ-

γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 12ο 

Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβη-

σαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Γαλάτσι, 6 Μαρτίου 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΙΣΥΡΑΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 


