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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της την 15η Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση– Εισηγήτρια και
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 3-1-2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)/12/05.01.2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης (ΕΑΚ) I/3/05.01.2018 της
προσφεύγουσας με την επωνυμία «……….», που εδρεύει στον ………., οδός
…………, Τ.Κ………, νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά

του

Γενικού

Επιτελείου

Ναυτικού

(ΓΕΝ/ΚΕΦΝ),

νομίμως

εκπροσωπούμενου
Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή η αιτoύσα επιδιώκει να
γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή, να ακυρωθεί άλλως να ανακληθεί,
άλλως τροποποιηθεί η από 21.12.2017 απόφαση της αναθέτουσας αρχής στο
βαθμό που απορρίπτει την προσφορά της προσφεύγουσας, να ακυρωθεί
άλλως να ανακληθεί, άλλως τροποποιηθεί η από 21.12.2017 απόφαση της
αναθέτουσας αρχής στο βαθμό που αποδέχεται τις προσφορές όλων των
λοιπών συμμετεχόντων και να αποδοθεί το κατατεθέν παράβολο.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί
το προβλεπόμενο κατά ποσό και διαδικασία έκδοσης , σύμφωνα με τα άρθρα
363 του Ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017 e-παράβολο, ύψους 2.250,00
ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 182165851958 03050025,
αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής στην Τράπεζα Alpha Bank της 3/1/2018,
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εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον
αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη «πληρωμένο» και τη βεβαίωση της
ΑΕΠΠ περί ελέγχου και δέσμευσής του από την Υπηρεσία).
2. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε με τη χρήση του
τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν.
4412/2016 και είναι νομίμως υπογεγραμμένη.
3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του και της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
ΙV

του Ν. 4412/2016.

Επομένως, νομίμως φέρεται προς εξέταση η υπό

κρίση προδικαστική προσφυγή στο 1ο κλιμάκιο της ΑΕΠΠ.
4. Επειδή το άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Δικαίωμα
άσκησης προσφυγής» ορίζει ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή
των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη
διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1».
5. Επειδή, με βάση το άρθρο 361 του Ν. 4412/2016 με τίτλο
«Προθεσμία άσκησης της προσφυγής» ορίζεται ότι «1. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)
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δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 2. Σε περίπτωση παράλειψης,
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης».
6. Επειδή, με βάση το άρθρο 4 του ΠΔ. 39/2017 με τίτλο «προθεσμία
άσκησης προσφυγής» προβλέπεται ομοίως ότι: «1. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1
περ. α΄ ν. 4412/2016) ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης

πράξης

στον

ενδιαφερόμενο

οικονομικό

φορέα,

αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν.
4412/2016), άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 2. Σε
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016)».
7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 38/2017
«Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
(ΦΕΚ Α΄ 63/04.05.2017) ορίζεται ότι: «Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με
ειδικότερες διατάξεις στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται επικουρικά οι
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει»,
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8. Επειδή ενώ στο άρθρο 10 με τίτλο «προθεσμίες προς ενέργεια»
του Ν. 2690/1999, ως ισχύει (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης
ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις
διατάξεις

που τις προβλέπουν»…..[…]..7.

«Για τον υπολογισμό

των

προθεσμιών αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα» (βλ. και Α.Ι. Τάχος,
Ελληνικό

Διοικητικό

δίκαιο,

5η

έκδοση,1996,

Εκδόσεις

Σάκκουλα,

Θεσσαλονίκη, σελ. 383).
9. Επειδή τα άρθρα 240-242 ΑΚ ορίζουν τα εξής : το άρθρο 240 ότι :
«Στις προθεσμίες που καθορίζονται με νόμο, δικαστική απόφαση ή
δικαιοπραξία ισχύουν οι ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 241 έως 246, το
άρθρο 241 Έναρξη ότι «Η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου
έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της…[..] και το άρθρο242 Λήξη ότι
«Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι
κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη».
10. Επειδή, είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η
οποία προβλέπει ότι η προσφυγή κατ’ αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής
πρέπει να ασκείται εντός της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας και ότι οι
θιγόμενοι ενδιαφερόμενοι που επικαλούνται πλημμέλεια της διαδικασίας
συνάψεως της συμβάσεως, προς στήριξη της προσφυγής τους, πρέπει να
προβάλουν την εν λόγω πλημμέλεια εντός της ίδιας προθεσμίας, διότι άλλως
θα απολέσουν το σχετικό δικαίωμά τους, με αποτέλεσμα ότι, αν παρέλθει η
προθεσμία αυτή, δεν είναι δυνατή ούτε η προσβολή της εν λόγω αποφάσεως
ούτε η προβολή της εν λόγω πλημμέλειας, εφόσον η επίμαχη προθεσμία είναι
εύλογη (Απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2007, C-241/06, Lämmerzahl,
Συλλογή 2007, σ. I-8415, σκέψη 50 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
11. Επειδή, με την με αριθμό 9/2017 Διακήρυξη το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (ΓΕΝ/ΚΕΦΝ), προκήρυξε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοιχτή
Διαδικασία μέσω της Υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου Τεσσάρων (4) ετών,
για την προμήθεια Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πιέσεως (εκτιμώμενη
ποσότητα για 4 έτη, 300 τεμάχια), συνολικού προϋπολογισμού 450.00 ευρώ
4
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άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (μοναδικό
κριτήριο η χαμηλότερη τιμή). Η προκήρυξη απεστάλη στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ στις 18/7/2017 το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) στις 20/7/2017 με αριθμό 17PROC001727509 καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. όπου έλαβε συστημικό αριθμό 43140,1.
Στον εν θέματι διαγωνισμό έλαβαν μέρος 5 οικονομικοί φορείς μεταξύ των
οποίων και η προσφεύγουσα.
12. Επειδή με το από 13-12-2017 υπ΄ αριθμ. 9/2017 Πρακτικό Ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του ως
άνω Διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την απόρριψη της
προσφοράς της προσφεύγουσας και την αποδοχή των προσφορών των
οικονομικών

φορέων

………...,

………...,

………...,

………...

και

τη

συνακόλουθη πρόκρισή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
13. Επειδή, με την από 21-12-2017 με αριθμό πρωτ. Φ604/120/287132
Σ. 4371 απόφασή της η αναθέτουσα αρχή ενέκρινε το ως άνω αναφερόμενο
πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
14. Επειδή, η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση μετά του σχετικού
εγκριθέντος πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής κοινοποιήθηκαν στους
συμμετέχοντες με μήνυμα μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου
του διαγωνισμού στις 22-12-2017, ενώ αναρτήθηκαν την αυτή ημέρα στην
αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού, ως άλλωστε ρητώς
παραδέχεται και η προσφεύγουσα στην υπό κρίση προσφυγή της.
15. Επειδή κατά της άνω πράξης ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή με
κατάθεση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 3/1/2018, η οποία
κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 5/1/2018.
16. Επειδή στις 3/1/2018 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην
προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 1 α κοινοποίηση του ΠΔ 39/2017 της
υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
5
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17. Επειδή στις 5/1/2018 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με ηλεκτρονικό
μήνυμα στην ΑΕΠΠ μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού τις από 4/1/2018 με αριθμό Φ.604.4/09/07/17 απόψεις της επί
του αιτήματος αναστολής, όπου, ως ισχυρίζεται, η υπό εξέταση προσφυγή
είναι εκπρόθεσμη κατά δύο μέρες.
18. Επειδή το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Προστασία κατά
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» προβλέπει ρητώς ότι

«1. Κάθε

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα
με το άρθρο 368. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής
του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και
αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την
προδικαστική προσφυγή. 3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση
δημοσίων

συμβάσεων

του

παρόντος

νόμου

και

αφορούν

αξιώσεις

αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373».
19. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 «Προσωρινά μέτρα» του Ν.
4412/2016 προβλέπεται ρητώς ότι «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα
του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής
6
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της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή
να

αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η
αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα
προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη
χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».
20. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του
αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης
του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας
το έννομο συμφέρον του- τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του αιτούντος ως
διαγωνιζομένου και θιγόμενου από την προσβαλλόμενη πράξη- και κριτήριο
επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, γ) η πιθανολόγηση
βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων, καθώς καθίσταται
σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως απαράδεκτη – προσφυγή
δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) να μην προκύπτει από
τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι
περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ 39/2017 και 366 του Ν.
4412/2017).
21.Επειδή, εν προκειμένω, η υπό εξέταση προσφυγή κατατέθηκε στις
3/1/2018, ήτοι 12 μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον προσφεύγοντα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού που
έλαβε χώρα στις 22-12-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 361 παρ.
1 περ. α του Ν.4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. α του ΠΔ 39/2017.
22. Επειδή, με βάση

τις προπαρατεθείσες διατάξεις, η δεκαήμερη
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συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, της υπό εξέτασης προδικαστικής προσφυγής
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.

έληξε στις 2/1/2018 και, ως εκ τούτου, είναι

προδήλως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης κατάθεσής της στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και εν γένει της εν γένει εκπρόθεσμης
άσκησής της.
23. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
24. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει το αίτημα αναστολής της αιτούσας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 15η Ιανουαρίου 2018 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Σταμάτιος Μαλινδρέτος
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