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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 3/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης
Αριθμός απόφασης : 52/ 2013
Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη
μίσθωση
εκσκαπτικών
μηχανημάτων
και
φορτηγών
αυτοκινήτων, για το έτος 2013.
Σήμερα την 11η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
11766/04.03.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Νικόλαος Θεοδωρίδης
4. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
5. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
2. Άννα Νανοπούλου
3. Ιωάννης Μητσιάκος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόμιμα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την αριθμ. 122/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση
εκσκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων για το έτος 2013, με μυστική
μειοδοτική δημοπρασία.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το από 05.03.2013 υπηρεσιακό
σημείωμα της μας ζητάει τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων
διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/1981 «περί
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι'
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εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων" (ΦΕΚ
77/30.03.1981) και προτείνω να προβούμε στην λήψη της σχετικής απόφασης.

Α'

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α' 77/30.03.1981)
3. Τη με αριθμό 122/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου "περί τρόπου
εκτέλεσης της μίσθωσης"
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της μυστικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη
μίσθωση εκσκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων για το έτος 2013, η
χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από ιδίους πόρους, ως ακολούθως :
1. Δύο (2) εκσκαπτικών μηχανημάτων τύπου JCB ιπποδύναμης ίσης και άνω των 75HP,
ελάχιστης χωρητικότητας εμπρόσθιου κουβά 1,00m3 και ελάχιστης χωρητικότητας τσάπας
(οπίσθιου κουβά) 0,20m3 για την κάλυψη των αναγκών των οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας και συντηρήσεως της πόλεως της Κοζάνης αποκλειστικά.
2. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης: Σκήτης – Ξηρολίμνης – Αλωνακίων – Ανθοτόπου –
Μεταμόρφωσης.
3. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τηςπρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης: Βατερού – Καλαμιάς – Λυγερής – Νέας Νικόπολης –
Κοίλων - Εξοχής.
4. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των κάτωθι των κάτωθι Τοπικών
Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης: Χαραυγής – Οινόης – Πτελέας – Πετρανών.
5. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των κάτωθι των κάτωθι Τοπικών
Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης: Αργίλου – Λευκόβρυσης – Πρωτοχωρίου –
Λευκοπηγής – Καρυδίτσας.
6. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Ελίμειας
και Αιανής.
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7. Ένα (1) εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών των συντηρήσεων των Δημοτικών Ενοτήτων
Ελλησπόντου και Δημητρίου Υψηλάντη.
8. Ενός (1) μηχανικού εκσκαφέα ( περιστροφική τσάπα) ιπποδύναμης ίσης και άνω των
100HP και ελάχιστης χωρητικότητας κουβά 1,90 m3.
9. Ενός (1) υδραυλικού σφυρίου ιπποδύναμης ίσης και άνω των 120HP και ελάχιστης
κρουστικής ικανότητας 2 ton .
10. Ενός (1) δονητικού αυτοκινούμενου οδοστρωτήρα κατάλληλου για την συμπύκνωση
κοκκώδων υλικών (επιχωμάτων κατασκευασμένων από αδρανή υλικά) με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά : εύρος κυλίνδρου 1,60-2,00 m, συχνότητα δόνησης 25-30Hz, γραμμικού
φορτίου κατ’ ελάχιστο 25kg/cm και συνολικού βάρους κατ’ ελάχιστο 10t.
11. Ενός (1) ερπυστριοφόρου μηχανικού εκσκαφέα με δυνατότητα χρήσης περιστροφικής
τσάπας και υδραυλικού σφυρίου ιπποδύναμης έως και 40 HP με μέγιστη διάσταση πλάτους του
μηχανήματος 2,00 μ., ελάχιστου ανοίγματος βραχίονα (μπούμας) 2,50μ., ελάχιστης
χωρητικότητας κουβά 0,10m3 και ελάχιστης κρουστικής ικανότητας σφυρίου 300kgr.
12. Ενός (1) λαστιχοφόρου μηχανικού εκσκαφέα τύπου BOBCAT ιπποδύναμης έως και 40HP
με μέγιστη διάσταση πλάτους του μηχανήματος 1,60μ. και ελάχιστη χωρητικότητα του
εμπρόσθιου κουβά 0,10m3.
13. Δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 9m3 και άνω.
14. Δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας έως 5,00 m3 έως 9,00 m3.
15. Ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτoυ χωρητικότητας των 8,00 m3 και άνω μετά γερανού
(παπαγαλάκι) το οποίο πρέπει να έχει τον εξής συνδυασμό χαρακτηριστικών:
α) ανύψωση φορτίου τουλάχιστον 0,5 ton σε ύψος έως 12,00μ.
β) άνοιγμα βραχίονα (μπούμα) σε μήκος τουλάχιστον 4,00 μ. για μεταφορά φορτίου τουλάχιστον
1,50 ton.
16. Ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος με ανυψωτική ικανότητα κατ’ ελάχιστο 200Kg., με
πλατφόρμα 2 ατόμων και δυνατότητα προσέγγισης σε ύψος εργασίας έως 25,00m.
Άρθρο 1
Όνομα – Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από το Δήμο Κοζάνης που έχει την έδρα του στην πόλη της
Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, τηλέφωνο: 24613 – 50400, φαξ: 24613 – 50422.
Άρθρο 2
Τόπος – Χρόνος διεξαγωγής Δημοπρασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής σε χρόνο και σε τόπο που θα
καθορισθούν με την περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και θα δημοσιευθεί σε δύο (2)
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.
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Άρθρο 3
Προϋποθέσεις, όροι και δικαιολογητικά συμμετοχής στην Δημοπρασία
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες των παραπάνω εκσκαπτικών μηχανημάτων και
φορτηγών αυτοκινήτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν την προσφορά τους σε έντυπο που
θα τους χορηγηθεί από την Υπηρεσία και θα προσφέρουν τιμή μισθώματος για ωριαία
απασχόληση των μηχανημάτων ή φορτηγών άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν :
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος ή του φορτηγού αυτοκινήτου.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας των χειριστών του μηχανήματος.
3. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης των οδηγών του φορτηγού αυτοκινήτου.
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας.
Οι διαγωνιζόμενοι επί των κατηγοριών με α.α. 2 έως & 5 έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν την
προσφορά τους στο έντυπο προσφοράς έως και σε δύο ομάδες Τοπικών & Δημοτικών
Κοινοτήτων αλλά όχι σε τρεις (3) ή τέσσερις (4) συγχρόνως.
Οι διαγωνιζόμενοι των κατηγοριών με α.α. 1 έως 6 μπορούν να συμπληρώσουν την προσφορά
τους στο έντυπο προσφοράς επιλέγοντας είτε τιμή μετά της μεταφοράς των προϊόντων
εκσκαφής, είτε τιμή άνευ της μεταφορά αυτών, είτε και στις δυο υποκατηγορίες. Στην
περίπτωση της υποβολής προσφοράς τιμής μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής ο
μειοδότης οφείλει να χρησιμοποιεί επί τόπου του έργου κατ’ ελάχιστο δύο (2) φορτηγά
αυτοκίνητα χωρητικότητας 9m3 και άνω.
Άρθρο 4
Κριτήριο για την ανάδειξη των μειοδοτών
Κριτήριο για την ανάδειξη των μειοδοτών αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά αλλά θα
συνεκτιμηθούν και τα εξής στοιχεία:
1. Κατάσταση μηχανήματος. (κατάσταση ελαστικών – λαμαρινών-συστήματος διεύθυνσης –
φρένων).
2. Έτος κατασκευής.
3. Εμπειρία του χειριστή κυρίως σε έργα οδοποιίας του Δήμου.
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. (ιπποδύναμη , δυνατότητα τετρακίνησης).
Άρθρο 5
Ειδικοί όροι
Ως χώρος απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής προσδιορίζεται ο χώρος απόθεσης του Δήμου
Κοζάνης (παλιό λατομείο Αγραφιώτη) και κανένας άλλος.
Ο χρόνος μεταφοράς ενός μηχανήματος επί τόπου του έργου από τον μειοδότη δεν
υπολογίζεται στον χρόνο απασχόλησης του μηχανήματος στο έργο.
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ο μειοδότης του μηχανήματος ή φορτηγού οφείλει να
λειτουργεί απρόσκοπτα το μηχάνημα ή φορτηγό σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος
μηχανικού και θα προβαίνει σε διακοπή της λειτουργίας αυτού μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης
του επιβλέποντος μηχανικού.
Οι μειοδότες υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Κοζάνης μόνο για τις
ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα τους ζητείται, και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τον
εκάστοτε επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, του οποίου και θα καλύπτουν τις ανάγκες.
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Η Υπηρεσία κατόπιν υποδείξεως του επιβλέποντος μηχανικού διατηρεί το δικαίωμα να λύσει
την σύμβαση με τον μειοδότη αν διαπιστώσει ότι :
1. Ο μειοδότης δεν παρουσιάζει εμπειρία ανάλογη των τεχνικών απαιτήσεων του έργου.
2.
Ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου
Αυτεπιστασίας στο οποίο απασχολείται, προκαλώντας χρονική καθυστέρηση στην
περάτωση του.
3. Ο μειοδότης δεν επιδεικνύει την πρέπουσα συμπεριφορά και συνεργασία σε σχέση με
εμπλεκόμενους φορείς επί του έργου. (Δημοτική Αστυνομία, εργατοτεχνικό προσωπικό,
προμηθευτές λατομικών προϊόντων και σκυροδεμάτων).
4. Ο μειοδότης δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα ασφαλείας τα οποία υποδεικνύονται από τον
επιβλέποντα του έργου.
Στην τιμή μισθώματος των μηχανημάτων – αυτοκινήτων θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν
τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας των μηχανημάτων – αυτοκινήτων,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, καυσίμων και ελαιολιπαντικών,
μισθών χειριστών και βοηθών χειριστών. Αυτονόητο τυγχάνει ότι όλες οι ασφαλιστικές
εισφορές βαρύνουν τους μειοδότες.
Για τις ημέρες που το μηχάνημα ή αυτοκίνητο θα είναι ακίνητο λόγω βλάβης δεν θα
καταβάλλεται καμιά αποζημίωση και για το χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, μετά την
παρέλευση των οποίων ο εκμισθωτής υποχρεούται αντικατάσταση του χαλασμένου μηχανήματος
ή αυτοκινήτου με άλλο που θα λειτουργεί με του ίδιους όρους.
Οι μειοδότες υποχρεούται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να συμμορφώνονται με
τις υποδείξεις των επιβλεπόντων μηχανικών των έργων, και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της
εργασίας ή ζημιά του μηχανήματος ή αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη, στο προσωπικό ή σε τρίτους.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και το Α΄ (πρώτο)
τρίμηνο του 2014. Δύναται όμως ο Δήμος να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς την σύμβαση με
απλή δήλωση προς τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος εφόσον κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον
του Δήμου.
Οι πληρωμές μισθωμάτων θα ενεργούνται τμηματικά, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Λοιπές
υπέρ τρίτων κρατήσεις, βαρύνουν τους μειοδότες.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες υπαλλήλων κλπ) ο
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής του μισθώματος στους ιδιοκτήτες εφόσον τους
ειδοποιήσει πριν την έναρξη της εργασίας.
Οι μειοδότες υποχρεούνται :
1. Να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε σημείο των ορίων του Δήμου
Κοζάνης.
2. Να ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε πρόσκληση της Υπηρεσίας καθ’όλο το 24ωρο
και οποιαδήποτε ημέρα.
Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στα παραπάνω η Υπηρεσία θα έχει το
δικαίωμα διακοπής της εν’ λόγω σύμβασης. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες
και θα καταβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.
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Άρθρο 6
Έγκριση του Διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης
Μετά την έγκριση του Διαγωνισμού από την προϊσταμένη αρχή, οι μειοδότες στους οποίους θα
γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Αν κάποιος μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία, παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί ή δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα την απαιτούμενη για
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή, κηρύσσεται έκπτωτος.
Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί πάντοτε να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας και να
δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιούμενους όρους.
Άρθρο 7
Δαπάνες που βαρύνουν τους μειοδότες.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν αποκλειστικά τους μειοδότες και θα καταβληθούν πριν από
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
Άρθρο 8
Δημοσίευση διακήρυξης.
Η Αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη), και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του
διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της σχετικής ιστοσελίδας του Δήμου Κοζάνης
(www.kozanh.gr)
Άρθρο 9
Πληροφορίες
Πληροφορίες και έντυπα για τον διαγωνισμό θα δίνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
(πληροφορίες: Ντίνα Χρυσούλα – τηλ.:24613 50418 – Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 28 ης Οκτωβρίου 1,
Τ.Κ 50100 Κοζάνη.)
Β.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 52 / 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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