
 
 

   
Βαζκόο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
                                                              
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: Θαλνληθό 
                                                                      
Υξόλνο δηαηήξεζεο: ην δηελεθέο 
 
 

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ  

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

   
Λέα Φηιαδέιθεηα   11/1/2023     
 
Αξηζ. Πξση. : 638 

     Γ/νσε Γιοικετικών Τπεπεσιών 
Σμήμα Τποστήπιξερ  
Πολιτικών Οπγάνων  

 
Γπαυείο  Οικ. Δπιτποπήρ 

                         
 

Σασ. Γ/νσε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πλεπ.        : Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σελ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 1/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
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«Τπνβνιή κήλπζεο-έγθιεζεο θαη΄ αγλώζησλ 
γηα ηελ θινπή κπαηαξίαο από βπηηνθόξν 
όρεκα ηνπ Γήκνπ» 
 
 

ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 292/1/5-1-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
 



ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Σάθαο Ζιίαο 3) Θνπεινύζνο 
Υξήζηνο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 5) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 6) Ιέθθαο 
Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 7) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) 
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ 
θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξώηνπο εμ απηώλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 1ο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ο.Δ. θαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), 
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») 
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 351/9-1-2023 έγγξαθν ηεο Λνκ. πκβνύινπ ηνπ 
Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο 
 
Δλ ζπλερεία ησλ ππ΄αξηζκ. πξση. α] 25367/31-10-22 αλαθνξάο ηνπ Δπόπηε 
Θαζαξηόηεηνο θ. πηξίδσλνο Γξακκέλνπ  θαη β] ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 31571/21-12-22 
εγγξάθνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θ. σηεξίνπ Θνζθνιέηνπ,    
πξνο ηελ ΛΤΓΛΦ-ΛΥ , ζαο ππνβάιισ ζρέδην κήλπζεο- έγθιεζεο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ 
θαη΄αγλώζησλ  ζρεηηθά κε ηελ  θινπή κπαηαξίαο ηνπ ππ΄αξηζκ. θπθινθνξίαο ΘΖΟ 
3188  κάξθαο  NISSAN βπηίνπ απηνθηλήηνπ, ην νπνίν δύλαζζε λα βειηηώζεηε, 
ηξνπνπνηήζεηε  θιπ. θαηά ηελ θξίζε ζαο. 
 
Σν  σο άλσ ζρέδην κήλπζεο- έγθιεζεο ζα πξέπεη λα  εγθξηζεί  από ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή, ε νπνία θαη ζα δώζεη εληνιή – πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ θ. Γήκαξρν ή ηνλ 
αξκόδην Αληηδήκαξρν λα θαηαζέζεη απηήλ ζην ΑΣ Λ. Φηι/θεηαο το απγότεπο μέσπι 
τεν 14-1-2023.- 
 
 
 

Δλώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέσο  Πιεκ/θώλ  Αζελώλ 
[ δηα ηνπ ΑΣ  Λ.Φηιαδέιθεηαο] 

 
Μενςτήπια  αναυοπά 

Μήνςσε-  Δγκλεσε 
 
Γήκνπ  Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο  Αηηηθήο , λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ ππό ηνπ 
Γεκάξρνπ ηνπ θ. Iσάλλε Βνύξνπ ηνπ ηέθαλνπ, πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Λ. 
Φηιαδέιθεηα , νδόο Γεθειείαο 97 , σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο 
Αηηηθήο [ άξζξ. 1 θαη 283 Λ. 3852/10] [ ΑΦΚ  997588219  ΓΟΤ Λ.Ησλίαο]. 
 

Κ Α Σ Α 
 
παληόο ππεπζύλνπ, θπζηθνύ απηνπξγνύ, ζπλαπηνπξγνύ, ζπκκεηόρνπ, ακέζνπ ή 
εκκέζνπ ή άιινπ   ζπλεξγνύ θαη εζηθνύ απηνπξγνύ,  αγλώζησλ  εηο εκάο.. 
 



   ----------------------------------- 
 
ηηο 19-10-22 εκέξα Σεηάξηε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο- επόπηεο θαζαξηόηεηνο ηνπ 
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο  θ. ππξίδσλ Γξακκέλνο πξνζεξρόκελνο ζηελ 
εξγαζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ ειεπθείαο θαη Θεζζαινλίθεο ζηελ 
Λ.Φηιαδέιθεηα δηεπίζησζε όηη έιεηπε κία κπαηαξία από ην δεκνηηθό απηνθίλεην –
βπηίν κάξθαο NISSAN κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΘΖΟ 3188, ην νπνίν βξηζθόηαλ 
παξθαξηζκέλν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ε 
Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο θαη 
ζπγθεθξηκέλα επί ηεο νδνύ ειεπθείαο θαη Θεζζαινλίθεο ζηελ Λ.Φηιαδέιθεηα. 
 
πγθεθξηκέλα ην δεκνηηθό απηνθίλεην- βπηίν κε αξηζκό θπθινθνξίαο  ΘΖΟ 3188 είλαη 
κάξθαο  NISSAN  ηύπνπ Κ125.14 θαηαζθεπήο έηνπο 1994, ε δε θιαπείζα κπαηαξία 
ηνπ ήην θιεηζηνύ ηύπνπ 100ΑΖ [ Ακπεξώξηα]   θαη ηζρύνο εθθίλεζεο 810Α [ ακπέξ], 
αμίαο 150-170 επξώ [ ζρεη. πξνο ηνύην ε ππ΄αξηζκ. πξση. 25367/31-10-22 αλαθνξά 
ηνπ Δπόπηε Θαζαξηόηεηνο θ. πηξίδσλνο Γξακκέλνπ σο θαη ην ππ΄αξηζκ. πξση. 
31571/21-12-22  έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θ. 
σηεξίνπ Θνζθνιέηνπ]. 
 
Δπεηδή νη  εδώ αλαθεξόκελνη άγλσζηνη εηο εκάο δξάζηεο πξνέβεζαλ ζηηο αλσηέξσ 
αμηόπνηλεο θαη θαηαινγηζηέο πξάμεηο [ θζνξάο- θινπήο- άξζξν  372, 378 παξ. 1 εδ. 
β΄, 381 παξ. 1 εδ. α΄ ΠΘ]. 
 
Δπεηδή ε Τπεξεζία καο κέρξη ηεο ππνβνιήο ηεο παξνύζεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα 
γλσξίδεη, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη καξηπξηώλ, 
πνίνο ή πνίνη δηέπξαμαλ ηελ σο άλσ αμηόπνηλε πξάμε. 
 
Δπεηδή από ηηο αλσηέξσ αμηόπνηλεο πξάμεηο ηνπ δξάζηε ή ησλ δξαζηώλ εηξώζε ην 
θύξνο θαη ε θήκε ησλ  Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, αθνύ 
αθηλεηνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν βπηίν, κε ην νπνίν νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 
εμππεξεηνύζαλ ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ, θαζηζηώληαο έηζη ηηο ππεξεζίεο  αθεξέγγπεο 
θαη αλαμηόπηζηεο έλαληη ησλ πνιηηώλ. 
 
Δπεηδή νη αλσηέξσ αμηόπνηλεο πξάμεηο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη από ηηο σο άλσ 
δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνύ Θώδηθα. 
 
Δπεηδή νη σο άλσ άγλσζηνη εηο εκάο, νη νπνίνη εηέιεζαλ ηηο αμηόπνηλεο απηέο πξάμεηο [ 
άξζξν 372, 378 παξ. 1 εδαθ.β΄, 383 παξ. 1 εδ. α΄ ΠΘ], πξνμέλεζαλ αλεπαλόξζσηε 
εζηθή βιάβε ζηνλ Γήκν καο. 
 
Δθ ηνπ ιόγνπ απηνύ, δει. ηεο θινπήο ηεο κπαηαξίαο ηνπ σο άλσ δεκνηηθνύ 
απηνθηλήηνπ- βπηίνπ, πνπ έζεζε ζε αρξεζία ην σο άλσ βπηίν, κάξθαο  NISSAN  
ηύπνπ Κ125.14 θαηαζθεπήο έηνπο 1994, πξνθαιώληαο δεκία πνζνύ 170 επξώ θαζώο 
θαη εζηθή βιάβε ιόγσ ηνπ θινληζκνύ ηεο πίζηεσο ησλ πνιηηώλ σο πξνο ηελ 
πξνζθνξά ππεξεζηώλ από ηνλ Γήκν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο δειώλνπκε 
όηη επηζπκνύκε λα παξαζηαζνύκε σο πνιηηηθώο ελάγνληεο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 
θαηεγνξεηεξίνπ, κε επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ καο, ελώπηνλ παληόο πνηληθνύ 
δηθαζηεξίνπ πνπ ήζειε  αρζεί πξνο εθδίθαζε θάζε θπζηθόο, εζηθόο απηνπξγόο, ν 
νπνίνο ελέρεηαη  ζηηο αλσηέξσ  αλαθεξόκελεο αμηόπνηλεο θαη θαηαινγηζηέο πξάμεηο. 
 
Δπεηδή έρνπκε έλλνκν ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ελλόκσλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ καο λα θαηαζέζνπκε ελώπηνλ αο ηελ παξνύζα κήλπζε- 
έγθιεζε. 
 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
 
Θαη κε ξεηή επηθύιαμε θάζε εηέξνπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο καο 
 
 



ΑΙΣΟΤΜΔΘΑ 
 
Όπσο δηελεξγεζεί θαηεπεηγόλησο θάζε λόκηκε πξάμε από Δζάο κε ηελ  θαηεπείγνπζα 
θιήζε  όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεπζύλσλ ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ  θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε λα δηεξεπλεζεί ην σο άλσ δήηεκα γηα θάζε ηπρόλ πνηληθή επζύλε εηο 
βάξνο ησλ σο άλσ παξαλόκσο ελεξγεζάλησλ, αγλώζησλ εηο εκάο, πξνθαιώληαο 
πιηθή θαη εζηθή  βιάβε ηόζν ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο όζν 
θαη ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ  ηνπ Γήκνπ καο, ζίγνληαο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαη ην ελ 
γέλεη δεκόζην ζπκθέξνλ. 
 
Γηνξίδνπκε Πιεξεμνπζίνπο Γηθεγόξνπο καο θαη θαηά λόκν αληηθιήηνπο  καο θαη 
δεθηηθνύο  επηδόζεσο ηνπο Γηθεγόξνπο ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θ.θ. 
Εακπέηα Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Θηάκν, θαηνίθνπο σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπο, 
ζηελ Λ.Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, νδόο Γεθειείαο 97.- 
 
Εεηνύκε κε δηθέο καο δαπάλεο λα καο ρνξεγήζεηε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 
παξνύζαο κήλπζεο- έγθιεζεο. 
 
Μάπτςπερ πποτείνοςμε: 
1.- ππξίδσλα Γξακκέλν, δεκνηηθό ππάιιειν- επόπηε Θαζαξηόηεηνο ηνπ Γήκνπ 
Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, θάηνηθν σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεθειείαο 97 Λ. 
Φηιαδέιθεηα. 
2.- σηήξην Θνζθνιέην  ηνπ Θσλ/λνπ, Αληηδήκαξρν  Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, θάηνηθν Λ. Φηι/θεηαο, νδόο Πιαζηήξα 11 Λ. 
Φηι/θεηα. 
πλεκκέλα : 
 1.- ε ππ΄αξηζκ. πξση. 25367/31-10-22 αλαθνξά ηνπ Δπόπηε Θαζαξηόηεηνο θ. 
ππξίδσλνο Γξακκέλνπ  
2.- ην ππ΄αξηζκ. πξση. 31571/21-12-22  έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πεξηβάιινληνο 
θαη Πξαζίλνπ θ. σηεξίνπ Θνζθνιέηνπ. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 1/2023 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

• Σα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο θαη Θ.Σνκπνύινγινπ απείραλ από ηελ 
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ 
.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 
θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ 
από ην Γ.. πξνο απηέο. 

 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαζώο θαη όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
εηζήγεζε ηεο παξνύζαο ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 
Α π ο υ α σ ί δ ε ι   ομόυωνα 

 
Δγκπίνει ηελ  ςποβολή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ μήνςσερ-έγκλεσερ θαη΄ αγλώζησλ 
πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Α.Σ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο από ηνλ Γήκαξρν θ. Ησάλλε Βνύξν ή 
ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ θαη Άιζνπο θ. σηήξην Θνζθνιέην γηα ηελ θινπή 
κπαηαξίαο από ην δεκνηηθό απηνθίλεην –βπηίν κάξθαο NISSAN κε αξηζκό 
θπθινθνξίαο ΘΖΟ 3188, ην νπνίν βξηζθόηαλ παξθαξηζκέλν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ 
δεκνηηθνύ αθηλήηνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ε Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ 
Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο θαη ζπγθεθξηκέλα επί ησλ νδώλ ειεπθείαο θαη 
Θεζζαινλίθεο-Λ.Φηιαδέιθεηα, ζύκθσλα κε ηα θαηά ηα ινηπά αλαιπηηθώο 
δηαιακβαλόκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο. 
 



 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

Δσωτεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ θαη Άιζνπο 
4. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

 
 


