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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ  

3
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19/05/2022 

 

15η  ΠΡΑΞΗ 

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα, Τρίτη 19/05/2022 και ώρα 18:00 μμ στα γραφεία Διοικήσεως της Σχολικής Επιτροπής 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νέας Ιωνίας (Αγ. Γεωργίου 40), ύστερα από την με 

αριθ. πρωτ.: 37 /17-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Δούκα Αγγελικής συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΓΙΑ 

«Έγκριση  Όρων μελέτης  και  έγκριση όρων Δημοπρασίας, για την συντήρηση και επισκευή των Φωτοτυπικών 

Μηχανημάτων σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ετών 2022-2023» 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1 ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

2 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Τακτικό μέλος  

3 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Τακτικό μέλος 

4 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τακτικό μέλος 

5 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (προσήλθε στο 9ο θέμα) Τακτικό μέλος 

6 ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τακτικό μέλος 

7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προσήλθε στο 6
ο
 θέμα) Τακτικό μέλος 

8 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τακτικό μέλος 

9 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τακτικό μέλος 

10 ΖΑΧΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Τακτικό μέλος 

 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία  (επί συνόλου 15 μελών, παρόντες 9) η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής κ. Δούκα Αγγελική κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ.: 37/16-03-2022  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά τον ορισμό 

προέδρου, αντιπροέδρου και μελών της σχολικής επιτροπής. 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών. 
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Η Πρόεδρος εισάγει το 7ο  θέμα της 3
ης

  Συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 27/13-04-2022 Εισήγηση 

 

                                                                                  Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Νόμου 4412/2016 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006. 

 

 

                                                            Στο Δήμο Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα : 

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 26/ 2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας αφορά  την ετήσια συντήρηση και την επισκευή 

των Φωτοτυπικών Μηχανημάτων  των Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Νέας Ιωνίας  για τα 

έτη 2022-2023 : 

 

 

                              Με βάση τα παραπάνω καλείται η Σχολική Επιτροπή  

                                       Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνει : 

 
1)    Την με αριθμό πρωτοκόλλου     26 / 2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας που αφορά την ετήσια  συντήρηση και 

επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων στα σχολικά κτίρια Α΄θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Νέας Ιωνίας  ετών 

2022-2023 με ανώτατο  ετήσιο ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 10.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 

 

2) Να καθορίσει και να εγκρίνει τους κάτωθι όρους για την διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας , για την ετήσια 

εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης . 

 

                                                                                              Άρθρο 1
ο
 

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί στην 

περίληψη της παρούσης διακήρυξης. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής 

 

Άρθρο 2
ο
 

Αντικείμενο της δημοπρασίας 

Με την παρούσα Διακήρυξη εκτίθεται σε μειοδοτική δημοπρασία με κλειστές οικονομικές προσφορές η ετήσια  

εργασία συντήρησης -επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των   σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 26 / 2022 μελέτη Τμήματος Παιδείας  η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης Πράξης-Διακήρυξης.  

Ο ανώτατος  ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται  μέχρι το ανώτατο  ποσό των 10000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%. 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 65 

του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 3463/2006 , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

                                                                                                 Άρθρο 3
ο
 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος και ειδικότερα θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης..  

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ή καθυστέρησης της εργασίας , που θα προέρχεται από 

κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. 

 

                                                                                            Άρθρο 4
ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά 

1. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής  μορφής καθώς 

και κοινοπραξίες. 

2. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την 

ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα 
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β) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της μελέτης  και ότι 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό είδος των 

εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών η παροχής υπηρεσιών  θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

δ) Κλειστό Φάκελο  Οικονομικής Προσφοράς 

 

3. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν 

διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη μειοδότη 

1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική κατόπιν υποβολής κλειστών οικονομικών προσφορών ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή και θα γράφονται στο πρακτικό 

με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. . Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για όλους 

και για τον μειοδότη. 

2. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της 

διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

3. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ αυτού, που προσέφερε το 

μικρότερο ποσό.  

4. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης 

 

Άρθρο 6
ο 

 

Ο αριθµός των κατωτέρω φωτοτυπικών  μηχανημάτων δύναται να αλλάξει κατά την διάρκεια της σύµβασης . 

Η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης αν υπάρξει ανάγκη υποχρεούται να παραχωρήσει στην σχολική επιτροπή 

φωτοτυπικά μηχανήματα προς χρήση και θα εγκατασταθούν όπου της υποδειχτεί χωρίς καμιά επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση.  

Η ανάδοχος εταιρεία θα διατηρεί την πλήρη κυριότητά των μηχανημάτων που παραχώρησε µέχρι την λήξη της 

σύµβασης .  

Σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύμβασης τα µηχανήµατα επιστρέφονται στην ανάδοχο εταιρεία  

Άρθρο 7
ο 

 

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο Ανάδοχος θα προβεί την συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθ όλη την διάρκεια του έτους.  

 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνει την Προληπτική συντήρηση την Διάγνωση Βλάβης και την Εργασία επισκευής και 

όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, ακόµη και όλα τα αναλώσιµα ( toner, 

maintenance kit, fuser, transfer, units κλπ)   

Επίσης περιλαμβάνεται και ενδεχόμενη δωρεάν μεταφορά μηχανήματος για επισκευή από και προς τις εγκαταστάσεις 

του αναδόχου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου επισκευή. 

Η υπηρεσία το µόνο που θα παρέχει για τη λειτουργία των µηχανηµάτων θα είναι το φωτοτυπικό χαρτί και 

συρραπτικά για κάποιο τύπο µηχανηµάτων.  

Σε περίπτωση ειδοποίησης βλάβης , ο ανάδοχος υποχρεούται σε επίσκεψη το πολύ εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας 

για τη διάγνωση βλάβης και εφ’ όσον είναι εφικτό,  θα προβαίνει άμεσα στην επισκευή. 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει ν’ αποκαθιστά τις βλάβες που προέρχονται από την σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

κανονική λειτουργία των μηχανημάτων και να αντικαθιστά τα ανταλλακτικά εκείνα που κατά την κρίση της 

απαιτούνται. 
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Στις παρεχόµενες υπηρεσίες δεν συµπεριλαµβάνονται  επισκευές των µηχανηµάτων που προκλήθηκαν από φυσικές 

καταστροφές   η ανωτέρα βία  & η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραίτητων για την σύνδεση των 

μηχανημάτων.  

Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται ζημιές  και καταστροφές που προκλήθηκαν από  λάθος χειρισμό. 

 

Με την έναρξη της σύµβασης θα ενηµερώνεται το βιβλίο συντήρησης και βλαβών για κάθε φωτοαντιγραφικό 

µηχάνηµα. Σε αυτό θα αναγράφονται τα εξής: 

1)  Η ηµεροµηνία και η ώρα βλάβης του µηχανήµατος  

2)  Η ηµεροµηνία και ώρα ειδοποίησης της αναδόχου εταιρείας συντήρησης  

3)  Η ηµεροµηνία επιδιόρθωσης της βλάβης και Σύντοµη περιγραφή της βλάβης  

4)  Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος)  

5)  Υπογραφή του υπευθύνου  συντήρησης & υπογραφή Διευθυντού Σχολείου  

 

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί δικά του εργαλεία και προσωπικό και θα καλύπτει υποχρεωτικά την μισθοδοσία, τις 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις  κλπ  του προσωπικού που απασχολεί και είναι υποχρεωτική  η ύπαρξη έγκυρου 

Συμβολαίου Αστικής ευθύνης προς τρίτους και προσωπικών  ατυχημάτων. 

 

         

                                                                                             Άρθρο 8
ο
 

Υπογραφή της σύμβασης 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον μειοδότη της σχετικής με την έγκριση 

του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσέλθει για την  υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

2. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 

4412/2016 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006). Αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 9
ο
 

                                   Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται όπως παρακάτω: 

Η τιμολόγηση του παραγόμενου έργου  θα γίνεται βάσει των μετρητών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων όπου 

αναγράφεται η παραγωγή των φωτοαντίγραφων μεγέθους Α4-Α3 κάθε τρίμηνο. 

Η μέτρηση θα γίνεται παρουσία του Διευθυντού του σχολείου και θα υπογράφεται από αυτόν. 

 

Θα εκδίδεται ανά τρίμηνο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα αφορά τη χρέωση φωτοαντίγραφων των τριών µηνών 

που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια θα παραδίδεται προς εξόφληση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαραίνουν οι κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α.  

Η προσφερόμενη αρχικά από τον ανάδοχο τιμή ανά αντίγραφο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

                                       

                                                                                           Άρθρο 10
ο
 

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει 

αποτέλεσμα, η εργασία μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα πάντα με τους όρους της παρούσης 

Πράξης.  

2. Μπορεί επίσης η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν: 

Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω ασύμφορου 

τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  

       Β) μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 

       εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική προκήρυξη   , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 

διενέργειά της. 

4. Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις 

αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους. 

5. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Νόμου 

4412/2016 και του Ν. 3463/2006. 
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Άρθρο 11
ο
 

Λοιπές διατάξεις 

                                Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται : 

Την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τη λύση της σχετικής σύμβασης.  

 

Η παρούσα Πράξη-Διακήρυξη θα αναρτηθεί σε περίληψη  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας 

www.neaionia.gr και στην ¨Διαύγεια  ̈

 

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1)    Εγκρίνουν την με αριθμό πρωτοκόλλου     26 / 2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας που αφορά την ετήσια  

συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων στα σχολικά κτίρια Α΄θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Νέας 

Ιωνίας  ετών 2022-2023 με ανώτατο  ετήσιο ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 10.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 

 

2) Καθορίζουν και εγκρίνουν τους άνωθεν όρους για την διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας , για την ετήσια 

εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης . 

 

 

ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ 

1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

3 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

4 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (προσήλθε στο 9
ο
 θέμα) 

5 ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΘΗΝΑ 

6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προσήλθε στο 6ο θέμα) 

7 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

8 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

9 ΖΑΧΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

 


