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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 13 / 29-06-2016 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 

και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/52607/29-06-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη 

και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 

7. Ατσίδη Ελπίδα 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δράκο Μιχαήλ (δικαιολογημένος), 2. Σπανό-Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικαιολογημένος), 3. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη), οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να 

αναπληρωθούν, αφού ο λόγος απουσίας τους προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της έκτακτης 

συνεδρίασης, της οποίας η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως ακριβώς 

δύναται να κοινοποιείται, βάσει των προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων,  

 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς και της κας Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών 

Οργάνων,  

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος) ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τους λόγους που επέβαλλαν την 

παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι θα πρέπει να διευθετηθούν θέματα που αφορούν:  

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση ταξιδιού της Αντιδημάρχου τουρισμού 

κας Μαρίας Χατζηλαζάρου από την 1 Ιουλίου έως 3 Ιουλίου 2016 στη Μυτιλήνη για 

συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.   

2. Έγκριση Πρακτικού εξέτασης ένστασης επιτροπής του διαγωνισμού «Υγρών Καυσίμων και 

Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου»    

 

Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

προαναφερθέντων θεμάτων, προτείνει τη συζήτησή τους, καθώς και τη σχετική λήψη αποφάσεων. 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
                                                                      Απόφ. Αρ. 237/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩΣ2Ω1Ρ-52Ω)   

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 650 ευρώ στον Κ.Α. 00-6421 για την πραγματοποίηση 

ταξιδιού της Αντιδημάρχου Τουρισμού κας Μαρίας Χατζηλαζάρου από την 1 Ιουλίου έως 3 

Ιουλίου 2016 στη Μυτιλήνη για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων 

Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.   
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Ο ίδιος ο Πρόεδρος εισηγείται προφορικά το 1
ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, όσον αφορά την 

έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση της Αντιδημάρχου Τουρισμού Ρόδου κας Μαρίας 

Χατζηλαζάρου από την 1 Ιουλίου έως 3 Ιουλίου 2016 στη Μυτιλήνη για συμμετοχή στο Διοικητικό 

Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος Κ.Α. 00-6421 ποσού  650,00 Ευρώ. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2016, η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη 

«πρόταση ανάληψη υποχρέωσης» που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. η οποία 

επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

 

1 

 

 

Οδοιπορικά  

 

 

00-6421 

Τη δέσμευση  πίστωσης ύψους  650,00 € 

(εξακοσίων πενήντα ευρώ) σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6421 του προϋπολογισμού έτους 

2016  για  «Έξοδα μετακίνησης της 

Αντιδημάρχου κας Μαρίας Χατζηλαζάρου, 

προκειμένου να μετακινηθεί στη Μυτιλήνη 

από 1/7/2016 έως 3/7/2016 για να 

συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών 

Ελλάδος»  

 

650,00 € 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                     Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 238/2016  (Α.Δ.Α: ΩΨΨΦΩ1Ρ-3ΤΥ)  

Έγκριση Πρακτικού εξέτασης ένστασης επιτροπής του διαγωνισμού «Υγρών Καυσίμων 

και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου»     

 

(Εισήγηση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών   Δήμου Ρόδου, αρ. πρ. 2/ 52514/29-

6-2016) 
 

       O Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της 

γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών με αριθμ. πρωτ. 2/52514/29.06.2016 με την οποία 

διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή το με αριθμό πρακτικό 2/28.06.2016 για την εξέταση 

ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

 

 «Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 65/24-3-2016 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, μετά από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 26 

του Ν.4024/22011 και της ΥΑ/ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.2150/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) και 

απαρτίζεται από τους: Γονιδάκη Αντώνιο, Αυγερινό Ελευθέριο και Τριανταφύλλου Ευστάθιο (τακτικά 

μέλη), συνεδρίασε με σκοπό την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης με στοιχεία: αρ. αποφ. Δημάρχου 894/12-4-2016 (αρ. πρωτ. διακ.: 2/27215/12-

4-2016), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.514.236,10 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος διεξήχθη 

ηλεκτρονικά με τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25
η
 Μαΐου 2016, και ώρα 15:00, 

κατά της υπ’ αριθμ. 208/10-6-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και μας απεστάλη με το με 

αρ. πρωτ. 2/51445/24-6-2016 διαβιβαστικό της Οικονομικής Επιτροπής: 
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συνεδρίασε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:30 έως 16:30 οπότε και ολοκλήρωσε τις εργασίες 

της και συνέταξε το παρακάτω, υπ. αρ. 2/2016 Πρακτικό, που αποτελεί Απλή Εισήγηση ως 

Υποβοηθητικό Έργο προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου που θα εξετάσει ως 

Αναθέτουσα Αρχή κυρίαρχα την κατατεθείσα ένσταση χωρίς να δεσμεύεται από το παρόν πρακτικό: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  2 / 2 0 1 6  
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών για την Υποβοήθηση της Οικονομικής 

Επιτροπής κατ’ εντολή της υπ. αρ. 65/24-3-2016 απόφασης της για την παροχή υπηρεσιών: «Υγρών 

Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Ρόδου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με στοιχεία: αρ. αποφ. Δημάρχου 894/12-4-2016 (αρ. 

πρωτ. διακ.: 2/27215/12-4-2016), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.514.236,10 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 

Η ως άνω Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο Δ. «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ» της 

παραπάνω διακήρυξης και συγκεκριμένα του άρθρου «Ενστάσεις-Προσφυγές» στο εδάφιο 6 περί 

τρόπου υποβολής ενστάσεως: 

  

Ως προς την ένσταση «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 Α. Ως προς την απόρριψη της προσφοράς για τη μη προσκόμιση στην Ελληνική γλώσσα των 

πιστοποιητικώνISO των παραγώγων εργοστασίων-προμηθευτών της, καθώς και την υποβολή 

των εντύπων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στην Αγγλική 
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι ουσιώδεις πληροφορίες (επωνυμία, κωδικός αριθμός, ημερομηνία 

λήξης) δεν επιδέχονται μετάφρασης και ότι είναι άνευ ουσίας η απαιτούμενη από τη διακήρυξη 

μετάφραση και πιστοποίηση της, ενώ τα υπόλοιπα πιστοποιητικά κατατέθηκαν στην Αγγλική γλώσσα 

προς διευκόλυνση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

ηλεκτρονικό αριθμό 34222, κατατέθηκε πιστοποιητικό ISO 14001 και 9001 όλων των 

συνεργαζόμενων εταιρειών, αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια, που δεν ήταν στην ελληνική, κατά 

παράβαση του άρθρου Β. «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» παρ. 1 «Τρόπος υποβολής προσφορών της διακήρυξης» σύμφωνα με την οποία: 

«Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.» 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6. του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι: 

«1) όλα τα έγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς 

συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα, 2) από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των 

τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα». 

Η διακήρυξη δεν το προέβλεπε οπότε έστω και για τυπικούς λόγους δε θα μπορούσε να γίνει δεκτή η 

τεχνική της προσφορά, και για τους λόγους αυτούς η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό αριθμό 34222 για τα λιπαντικά 

αποκλείστηκε από τη διαδικασία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Α) : 

Κρίνεται κατ΄ αρχήν επαρκώς αιτιολογημένο και σύμφωνο με τη διακήρυξη το σκεπτικού του 

από 8 Ιουνίου 2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και η υπ. αρ. 208/10 Ιουνίου 2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Β. Περί «νόμιμης διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων» 

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς «ELDON’S HELLAS ΕΠΕ» και 

«Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν νομιμοποιούνται να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσφερόμενα 

λιπαντικά, καθώς δεν διαθέτουν οι ίδιοι τους απαιτούμενους αριθμούς καταχώρησης το ΓΧΚ. 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Η ένσταση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράλειψη πρόβλεψης της διακήρυξης αλλά αναφέρεται 

αόριστα και αβάσιμα ως προς του όρους αυτής, σε εξειδικευμένο τεχνικό θέμα που σε κάθε περίπτωση 

ξεφεύγει των γνώσεων της παρούσας επιτροπής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Β): 

Κρίνεται αόριστη και αβάσιμη η ένσταση ως προς τους όρους της διακήρυξης. 
 Γ. Περί «Παραπλανητική Χρήση εμπορικού σήματος κατατεθέν ’’AdBlue”» 

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς «ELDON’S HELLAS ΕΠΕ» και 

«Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν νομιμοποιούνται στη σήμανση των προϊόντων που 

προσφέρουν καθώς αυτά αποτελούν σήμα κατατεθέν (Trademark) –

ιδιοκτησία VDA «Verband der Automobilindustrie». 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 
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Η ένσταση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράλειψη πρόβλεψης της διακήρυξης αλλά αναφέρεται 

αόριστα και αβάσιμα ως προς του όρους αυτής, σε εξειδικευμένο τεχνικό θέμα που σε κάθε περίπτωση 

ξεφεύγει των γνώσεων της παρούσας επιτροπής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Γ): 

Κρίνεται αόριστη και αβάσιμη η ένσταση ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Δ. Περί «Ελλιπής συμπλήρωση των απαντήσεων της ηλεκτρονικής φόρμας τεχνικών 

προδιαγραφών του ΕΣΗΔΗΣ» 
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς «ELDON’S HELLAS ΕΠΕ» και «ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ»  δεν έχουν καταχωρήσει επαρκείς παραπομπές στα αντίστοιχα πεδία των ζητούμενων 

προδιαγραφών. 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Η ένσταση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράλειψη πρόβλεψης της διακήρυξης αλλά αναφέρεται 

αόριστα και αβάσιμα ως προς του όρους αυτής και σε κάθε περίπτωση σε θέμα που αφορά την 

Επιτροπή Διαγωνισμού που διαχειρίστηκε τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία για το 

συγκεκριμένο θέμα δεν μνημονεύει οτιδήποτε στο από 8/6/206 Πρακτικό της. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Δ): 

Κρίνεται αόριστη και αβάσιμη η ένσταση ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Ε. Γίνεται σύνοψη των παραπάνω. 
Η προσφεύγουσα συνοψίζει τις παραπάνω αιτιάσεις της. 

Επί των ανωτέρω ισχυρισμών η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε έκφραση γνώμης παραπάνω. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Ε): 

Έχουν κριθεί παραπάνω.» 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών με αρ. πρωτ. 

2/52514/29.06.2016 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής  

 

Β) Να απορρίψει συνολικά την ένσταση της εταιρείας «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

  

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που 

τέθηκε εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Διακοσταματίου Σάββας  Ατσίδη Ελπίδα 

      Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                           
        ΤΑ ΜΕΛΗ                                 
1.  Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος   

 

 

 

2.  Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 
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4. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ  

 

 

 

5.  Ψυλλάκης Βασίλειος   

 

                                        

 

6. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

 

 


