
 

                          

Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Π

 

Αριθμός: 

  

8045/4349/20/22

 

Αξία:  

 

Μέρι του χρηματικού ποσού των 

κρατήσεων και Φ.Π.Α.

 

Είδος 

παροχής:      

«Προμήθεια πρόχειρου φαγητού, στα πλαίσια διοικητικής μέριμνας, για τις 

ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που θα 

διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, στα πλαίσια της διαλαμβανόμενης στην υπ’ 

αριθμό 1244/20/454896 από 

Αστυνομίας, επιχείρηση ευρείας κλίμακας

 

Πάροχος:  

 

 

ΤΟΨΙΔΗΣ-Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε.

 

 Στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα την 

εβδομάδας Κυριακή, και ώρα 21

Καραϊσκάκη αριθ. 6,   οι κάτωθι  συμβαλλόμενοι :

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 

τον Αστυνομικό Διευθυντή,  Λάμπρο Χ. ΤΣΙΑΡΑ

συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «

         β) Η εταιρεία με Χ. ΤΟΨΙΔΗΣ Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε., εδρεύουσα στο 1ο χλμ Ε.Ο. Καβύλης

Ορεστιάδας, με Α.Φ.Μ. 999944761, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 

"Ανάδοχος", νομίμως εκπροσωπούμενη, από το ΤΟΨΙΔΗ Χριστόδουλο του Αθανασίου,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

            Με την υπ’ αριθμό 8045/22/28637

20REQ006365064)  ‘’Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης’’

α/α 24363 καταχώρησης αυτής (της απόφασης) στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της 

ΔΕΕΠΔ/ΓΔΟΕΣ, αριθμό καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καραϊσκάκη 6 

Τηλ. 2551066205 

Τ.Κ. 68132 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

                                                      

Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 

20/22-στ΄ 

του χρηματικού ποσού των #15.000,00€ #

κρατήσεων και Φ.Π.Α. 

πρόχειρου φαγητού, στα πλαίσια διοικητικής μέριμνας, για τις 

αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που θα 

διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, στα πλαίσια της διαλαμβανόμενης στην υπ’ 

αριθμό 1244/20/454896 από 29-02-2020, απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 

, επιχείρηση ευρείας κλίμακας» 

Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

, σήμερα την 01 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020

και ώρα 21:30 στα γραφεία της Διαχείρισης της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

,   οι κάτωθι  συμβαλλόμενοι : 

Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 

Λάμπρο Χ. ΤΣΙΑΡΑ, Διευθυντή της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» και 

Η εταιρεία με Χ. ΤΟΨΙΔΗΣ Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε., εδρεύουσα στο 1ο χλμ Ε.Ο. Καβύλης

Ορεστιάδας, με Α.Φ.Μ. 999944761, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 

νομίμως εκπροσωπούμενη, από το ΤΟΨΙΔΗ Χριστόδουλο του Αθανασίου,  

φώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

8045/22/28637-1 από 01-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΓΘ46ΜΤΛΒ

‘’Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης’’ της Διεύθυνσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. με 

α/α 24363 καταχώρησης αυτής (της απόφασης) στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της 

ΔΕΕΠΔ/ΓΔΟΕΣ, αριθμό καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου. -862-, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α         ΑΔΑ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                         ΑΔΑΜ: 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

                 

€ # συμπεριλαμβανομένων 

πρόχειρου φαγητού, στα πλαίσια διοικητικής μέριμνας, για τις 

αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που θα 

διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, στα πλαίσια της διαλαμβανόμενης στην υπ’ 

2020, απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 

Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της 

της Διαχείρισης της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης, οδός 

Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 

Αλεξανδρούπολης, που στη 

και      
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δεκαπέντε  χιλιάδων  ευρώ (15.000,00 €), σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων  του 

Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 “Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης“, Α.Λ.Ε. 2410901001 

, οικονομικού έτους 2020, με την αιτιολογία «Προμήθεια πρόχειρου φαγητού, στα πλαίσια διοικητικής 

μέριμνας, για τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που θα διατεθεί 

για εκτέλεση υπηρεσίας, στα πλαίσια της διαλαμβανόμενης στην υπ’ αριθμό 1244/20/454896 από 29-

02-2020, απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχείρηση ευρείας κλίμακας». 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, και δυνάμει της υπ’ αριθ. 8045/4349/20/22-ε΄ από 01-03-2020 Απόφασης απευθείας ανάθεσης 

κατόπιν του από 01-03-2020 Πρακτικού Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, για την διενέργεια 

διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση, που συστήθηκε σύμφωνα με την 8045/4349/20/22-δ΄ από 01-03-

2020 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α. Αλεξ/πολης,  αναθέτει την προμήθεια του πρόχειρου 

γεύματος, στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους 

και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο σύμβασης-Τιμές 

 1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια πρόχειρου φαγητού, στα πλαίσια 

διοικητικής μέριμνας, για τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεται 

για εκτέλεση υπηρεσίας, στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της 

διαλαμβανόμενης στην υπ’ αριθμό 1244/20/454896 από 29-02-2020, απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, επιχείρηση ευρείας κλίμακας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και μέχρι την 

αποδέσμευση των αστυνομικών δυνάμεων, σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού 

προϋπολογισθέντος ποσού, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) 

2. Η τιμή ανά ατομική μερίδα ορίζεται στην τιμή των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών #2,50€#, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.    

Η Ατομική Μερίδα περιλαμβάνει:  

α) Δύο (2) Κρύα σάντουιτς (Μπακέτα ≈26εκ, σαλάμι, τυρί, σως) 

β) Ένας (1) Καφές  (Φραπέ - Σπαστός 3,5gr)   

γ) Ένα (1) Νερό (Εμφιαλωμένο 0,5ml)    

3. Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν 

υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.   

4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις μερίδες για τις οποίες, ο προμηθευτής 

θα έχει ενημερωθεί, εγγράφως από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, να παρασκευάσει και να διαθέσει, την 

προηγούμενη ημέρα για τη σίτιση της επόμενης.  

5. Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να αυξομειώνει τον συνολικό αριθμό των ημερήσιων 

μερίδων, με την ίδια προσφερθείσα, από τον προμηθευτή, τιμή μονάδος, σε κάθε περίπτωση, εντός των 

πλαισίων που η συνολική εκτιμώμενη αξία το επιτρέπει.  

Άρθρο 2 

Χρόνος και Τόπος παράδοσης ειδών 

1. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται, σε ημερήσια βάση, στα σημεία που θα 

υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής έγγραφης παραγγελίας και με δαπάνη του 

προμηθευτή, ως εξής:  

Για την πρωινή βάρδια την 05:00΄ ώρα  

Για την μεσημεριανή βάρδια την 13:00’ ώρα  

Για την βραδινή βάρδια την 21:00’ ώρα   

2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό 

προμήθεια υλικών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του ν.4412/2016. 
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Άρθρο 3 

Παραλαβή ειδών 

 1. H παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον προμηθευτή και ο 

έλεγχος της καλής εκτέλεσης, θα πραγματοποιηθεί από τριμελείς επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί για 

το σκοπό αυτό.  

2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής. 

3. Η οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών, πραγματοποιείται με τη σύνταξη του 

Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 4 

Πληρωμή 

 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συμβατικού αντικειμένου και αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό 

ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

στο όνομα του δικαιούχου. 

2. Η πληρωμή θα γίνει σε EURO 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων Φορέα 1047 Ειδικού 

Φορέα 201-0000000 “Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης”, στον Α.Λ.Ε. 2410901001, οικονομικού 

έτους 2020. 

Άρθρο 5 

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος 

 Η παρούσα προμήθεια, υπόκειται σε κρατήσεις: 

α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44%  και  επί του μερικού συνόλου τέλη 

χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%   

β) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:  

0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου 

ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του 

χαρτοσήμου 

γ) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,07252 %, ως εξής: 

0,07 %  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου 

ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του 

χαρτοσήμου. 

Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.  

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, 

συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 

73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά από τη λύση αυτής, ο 

προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η ίδια υποχρέωση, ισχύει και για το 

προσωπικό του προμηθευτή.   

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών πριν 

την παράδοση τους στην Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7 

Καταγγελία σύμβασης 

 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσής της, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016. 

2. Επίσης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο 

προμηθευτής, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να 

εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε προμηθευτής, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει 

χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος. 

3. Η Υπηρεσία έχει, μονομερώς,  το δικαίωμα να διακόψει, εν μέρει ή εν όλω, τη σύμβαση, 

χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του προμηθευτή, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 

συμβατικής περιόδου, εφόσον εξασφαλίσει την προμήθεια κάποιων ή όλων των συμβατικών ειδών, 

αντίστοιχα, αδαπάνως γι’ αυτήν. 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις – Προσθήκες 

 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

έργο, εφ’ όσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου. 

 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 9 

Βαρύτητα εγγράφων - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 1. Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, 

την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 

2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους 

που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν 

και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α) η παρούσα σύμβαση. 

β) η υπ’ αριθμό 8045/4349/20/22-γ΄ από 01-03-2020 Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς 

της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης 

γ) οι σχετικές Τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή. 

3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων 

ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Υπηρεσία, ρυθμίσεις. 

4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, εφαρμόζονται: 

α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε 

ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα. 
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Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στη Δ/νση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 

το άλλο πήρε η Παρέχουσα την προμήθεια, δια του νομίμου εκπροσώπου της που δήλωσε ότι 

λειτουργεί για λογαριασμό της και το τρίτο θα αποσταλεί στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ.- 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Ελληνικό Δημόσιο 

Ο 

ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Ο προμηθευτής 

κι γι’ αυτόν 

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΤΣΙΑΡΑΣ                       

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Χ. ΤΟΨΙΔΗΣ Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

1ο χλμ Ε.Ο. ΚΑΒΥΛΗΣ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΑΦΜ 999944761 ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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