
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-
των στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.

2 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστά-
σεων αλιευτικού καταφυγίου Καρδάμυλων στη 
Νήσο Χίο».

3  Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου: «Γενική επισκευή και συντήρηση 
λιμενικών εγκαταστάσεων ν. Ίου».

4 Τροποποίηση της αριθ. 13494/26-09-2014 απόφα-
σης μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 
στον Δήμο Κισσάμου (ΦΕΚ 2691/τ.Β΄/09-10-2014), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2738/13-03-2015 
(ΦΕΚ 496/τ.Β΄/01-04-2015) και 11222/30-10-2015 
(ΦΕΚ 2420/τ.Β΄/11-11-2015) όμοιες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  Y1/158719 (1)
  Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-

των στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41, παρ. 1 και 5, και 90 του «Κώδι-

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
κά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

ε) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

στ) της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 2076),

ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και

η) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

2. Την αριθμ. 52935/Υ1/30.03.2018 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη 
Τζούφη» (Β΄ 1227).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αριθμ. 52935/Υ1/30.3.2018 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη 
Τζούφη» (Β΄ 1227) τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτ. β΄ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα, του π.δ. 
18/2018) και».

β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 

εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 
των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς 
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η 
τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπη-
ρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του 
κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπη-
ρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού,

δ) τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουρ-
γία και το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων της 
δημόσιας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, καθώς και τις σχολικές μεταβολές, όπως η ίδρυση, 
συγχώνευση και κατάργηση των μονάδων (περίπτ. η΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018) και

ε) η εποπτεία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τε-
χνών και Επαγγελμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης (περίπτ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 
18/2018).»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3122.1-Τ78/69483/2018 (2)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκατα-

στάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρδάμυλων 

στη Νήσο Χίο».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), «Ελεύθερη Παροχή 

υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - 
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες 
και άλλες διατάξεις».

β. Του ν. 3044/2002 (Α' 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσί-
ων Έργων» (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως αντι-
καταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (Άρθρο 44 παρ. 1) 

«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26/20-02-2018): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160/29-08-2018): «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Την αριθμ. Υ64 απόφαση Πρωθυπουργού (Β΄ 
3986/14-09-18): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Νεκτάριο Σαντορινιό».

ζ. Το αριθμ. 23018/19-07-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

η. Το αριθμ. 23817/26-07-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με συμπλη-
ρωματικά στοιχεία.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ως Προϊσταμένης Αρ-
χής α) την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου για το 
στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και 
β) το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Χίου για το στά-
διο μετά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έρ-
γου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 3852/2010, για την 
εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστά-
σεων αλιευτικού καταφυγίου Καραδαμύλων στη Νήσο 
Χίο» προϋπολογισμού 6.960.683,76 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ29/69831/2018 (3)
     Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Γενική επισκευή και συντήρη-

ση λιμενικών εγκαταστάσεων ν. Ίου».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α' 145), «Ελεύθερη Παροχή υπηρε-

σιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατρο-
πή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες 
διατάξεις».
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β. Του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσί-
ων Έργων» (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως αντι-
καταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (Άρθρο 44 παρ. 1) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26/20-02-2018): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160 /29-08-2018): «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Την αριθμ. Υ64 απόφαση Πρωθυπουργού 
(Β'3986/14-09-18): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Νεκτάριο Σαντορινιό».

ζ. Του αριθμ. 03/08-01-2018 έγγραφο του Δήμου ΙΗ-
ΤΩΝ.

η. Του από 20-08-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του ΔΛΤ ΙΟΥ με συνημμένη την αριθμ. 112/2018 
(ΑΔΑ: ΩΔΕ80Ρ5Π-Λ4Ω) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤ ΙΟΥ.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου ως Προϊσταμένη Αρχή 
και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ιητών, για την εκτέλεση του έργου: «Γενική 
επισκευή και συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων 
ν. Ίου», προϋπολογισμού 95.000,00 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 12284 (4)
    Τροποποίηση της αριθ. 13494/26-09-2014 απόφα-

σής μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 

στον Δήμο Κισσάμου (ΦΕΚ 2691/τ.Β΄/09-10-2014), 

όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2738/13-03-2015 

(ΦΕΚ 496/τ.Β΄/01-04-2015) και 11222/30-10-2015 

(ΦΕΚ 2420/τ.Β΄/11 -11 -2015) όμοιες.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικα-

ταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 
του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
ν. 2399/1996.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την αριθ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού 
της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης.

6. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/
Β΄/22-12-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως 
ισχύει.

7. Την αριθ. 13494/26-09-2014 απόφασή μας περί ανά-
θεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Κισσάμου 
(ΦΕΚ 2691/τ.B΄/09-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αρ. πρωτ. 2738/13-03-2015 (ΦΕΚ 496/τ.Β΄/01-04-2015) 
και 11222/30-10-2015 (ΦΕΚ 2420/τ.Β΄/11 -11 -2015) 
όμοιες.

8. Το αριθ. 6432/03-08-2018 έγγραφο του Δημάρχου 
Κισσάμου, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση του 
Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης Φωτεινό-
πουλου Βασίλειου του Γεωργίου, από την υπάλληλο του 
Δήμου Βαρουχάκη Αργυρώ του Κωνσταντίνου, καθώς ο 
πρώτος παραιτήθηκε.

9. Το αριθμ. 11861/09-08-2018 έγγραφό μας με το 
οποίο ζητήθηκε συμπληρωματικό δικαιολογητικό.

10. Το αριθμ. 6618/09-08-2018 έγγραφο του Δήμου 
Κισσάμου με το οποίο εστάλη το ζητούμενο δικαιολο-
γητικό.

11. Την αριθ. 6621/09-08-2018 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου με 
την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον ΚΑΕ 
10-6012.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Δήμου και σχετική πρόβλεψη για το επόμενο 
οικονομικό έτος, για την κάλυψη της δαπάνης της πα-
ρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 13494/26-09-2014 απόφα-
ση μας (ΦΕΚ 2691/τ.Β΄/09-10-2014) περί ανάθεσης λη-
ξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Κισσάμου, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις αριθμ. πρωτ. 2738/13-03-2015 (ΦΕΚ 
496/τ.Β΄/01-04-2015) και 11222/30-10-2015 (ΦΕΚ 2420/
τ.Β΄/11-11-2015) όμοιες, ως προς την (β) παράγραφο 
αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

β) στη Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης στην μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Βαρουχάκη Αργυρώ του Κων-
σταντίνου κατηγορίας και κλάδου TE Διοικητικού με Β' 
βαθμό.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑΕ 10-6012.001 του προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2018 και του επόμενου οικονομικού 
έτους του Δήμου Κισσάμου, η πίστωση της οποίας έχει 
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εγγραφεί, σύμφωνα με την αριθ. 6621/09-08-2018 βεβαί-
ωση της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 13494/26-09-2014 από-
φασή μας (ΦΕΚ 2691/τ.Β΄/09-10-2014) περί ανάθεσης 
ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Κισσάμου, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 20 Αυγούστου 2018

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ  

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