
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντι-
γράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημά-
των Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Πα-
ραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2 Αποδοχή δωρεάς αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (14.000,00 €), της εταιρείας «JT International 
Hellas Α.Ε.Β.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(49.600,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
ΑΕ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) με 
Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λε-
πτών (1.680,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ELPEN 
A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) με Φ.Π.Α., 
της εταιρείας «Μπουρλής Ι. Α.Ε.Ε.» προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7011/7/59-δ’  (1)
Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντι-

γράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημά-

των Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Πα-

ραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως του Κεφ. Στ’ του Μέρους Α’ και της παρ. 19 του 
άρθρου 107,

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

γ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ε) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση 
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έρ-
γων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 133),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 

ι) του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α’ 281) και

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Το αίτημα παροχής διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. AA 
11713 προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

7. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικο-
ποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

8. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

9. Την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Τή-
ρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» 
(Β’ 968).

10. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορή-
γησης αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικη-
μάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπό-
νων, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής της, με σκοπό τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, την παροχή ποιοτικότερων, 
αρτιότερων και ταχύτερων υπηρεσιών στα φυσικά πρό-
σωπα για την εξυπηρέτησή τους καθώς και τη βελτίωση 
της καθημερινότητάς τους.

11. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/19-α/04-03-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [εδάφιο ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110)], από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού Προϋ-
πολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου

1. Η αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από 
το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσε-

ων και Παραπόνων δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov. gr-EΨΠ), και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προη-
γούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/
χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 84).

Άρθρο 2 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης 
αντιγράφου

1. Πριν από την υποβολή της αίτησης το φυσικό πρό-
σωπο ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής για το κόστος 
της αίτησης χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από 
το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσε-
ων και Παραπόνων και δύναται να δημιουργεί το αντί-
στοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

2. Με την εξόφληση του ηλεκτρονικού παραβόλου 
το φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει την αίτηση 
χορήγησης.

3. Μετά την υποβολή της στην Ε.Ψ.Π., η αίτηση απο-
στέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και 
ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 
ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας και την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 (Β’ 968) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και 
Επικρατείας.

Άρθρο 3 
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης 
αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος αντίγραφο 
αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων 
Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων. Το αντίγραφο 
φέρει τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω 
της ΕΨΠ και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 84).

Άρθρο 4 
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλει-
τουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημόσι-
ου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 
(Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πο-
λιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και 
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ιδίως με: το Πληροφοριακό Σύστημα του 
ηλεκτρονικού παραβόλου της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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2. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκ-
δώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των 
θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5 
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα - Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως 
ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια 
της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της 
λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανε-
ξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr- ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων 
πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας 
και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων 
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία 
απειλή.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός  
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων 

ευρώ (14.000,00€), της εταιρείας «JT International 

Hellas Α.Ε.Β.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία.   

 Με την υπό στοιχεία. 9007/11/951-α’/09.03.2022 από-
φαση του Διευθυντή της Υποστήριξης του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εται-

ρείας «JT International Hellas Α.Ε.Β.Ε.» προς την Ελληνική 
Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας, αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά μία θερμική 
κάμερα Zenmuse H20T.

  Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ 

Ι

(3)

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(49.600,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

ΑΕ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.    

  Με την υπό στοιχεία 13986 οικ. Φ.804.22/03.03.2022 
απόφαση του Επιτελάρχη του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφε-
λών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 
του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς 
της εταιρείας «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» εκτιμώμενης αξίας σα-
ράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) με 
Φ.Π.Α., που αφορά χρώματα εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

  Ο Επιτελάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι 

(4)

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) με 

Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 14758 οικ. Φ.804.22/09.03.2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδι-
κας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονο-
μιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 
5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(450,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστικά 
επίσωτρα διαστάσεων 245/45 R 17 για την κάλυψη των 
αναγκών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
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    (5) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λε-

πτών (1.680,20 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ELPEN 

A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 12921 Φ.804.22/09.03.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρείας «ELPEN A.E.» εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών 
(1.680,20 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστικά 
επίσωτρα διαστάσεων 12R 22,5 SUNFULL HF 701 για την 
κάλυψη των αναγκών του 12ου Π.Σ. Αθηνών της ΔΙ.Π.Υ 
Αθηνών.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) με Φ.Π.Α., 

της εταιρείας «Μπουρλής Ι. Α.Ε.Ε.» προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 11412 Φ.804.22/09.03.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρ-
θρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς της εταιρείας «Μπουρλής Ι. Α.Ε.Ε.» εκτιμώμενης 
αξίας τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) με Φ.Π.Α., που 
αφορά τέσσερα (04) ελαστικά επίσωτρα μάρκας SAHARA 
912 CST 4x4 διαστάσεων 205 R16C για την κάλυψη των 
αναγκών της Π.Υ. Ναυπάκτου. 

 Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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