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       ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 10-08-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξ. Πξση.: ΔΞΔ 17499/11-08-2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Σκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία παληηδάθε  

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
 

 

ΠΡΟ : 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΥΥΕΕΙΙΡΡΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΗΗ  

ΣΣΗΗ  ΑΑΘΘΕΕΝΝΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΤΤ  ΝΝΟΟΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΤΤ  ΜΜΕΕ  ΚΚ..ΑΑ..::  2244557788115588  

  

 

Έσονηαρ ςπψτη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ν.Π. επνπηεπνκέλσλ 

από ην ΥΥ& ΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δεκνζηνλνκηθή 

Δηαρείξηζε θαη Επζύλε». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ - 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007(πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 

Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε 

Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Δεκνζίνπ θαη 

ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξόζεζκν 

Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Χεθηαθή Δηαθπβέξλεζε (Ελζσκάησζε ζηελ 

Ειιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Επηθνηλσλίεο (Ελζσκάησζε ζην Ειιεληθό Δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2018/1972) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

1.12 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ)  2017/745 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνύιηνπ ηεο 5εο  

Απξηιίνπ 2017 γηα ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντόληα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

2001/83/EΚ, ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ.178/2002 θαη ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1223/2009 

θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ πκβνπιίνπ 90/385/ΔΟΚ θαη 93/42/ΔΟΚ. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2501/03-08-2022 Δγθύθιην ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ 

Τγείαο (Δ.Κ.Α.Π.Τ.), αλαθνξηθά κε ηελ Δλαξκόληζε ησλ θνξέσλ πγείαο κε ηνλ Καλνληζκό ηεο 

(ΔΔ) 2017/745 ζρεηηθά κε ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΔΙ 17419/10-08-2022 Οξζή Δπαλάιεςε ηεο Πξνέγθξηζεο – Παξαγγειίαο 

Σαθηηθνύ Υεηξνπξγείνπ, ηνπ πληνληζηή Γηεπζπληή ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, ζρεηηθά κε 

ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθώλ πιηθώλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα ηελ αζζελή ηνπ λνζνθνκείνπ κε 

Κ.Α. 24578158. 

4. Σελ επηζπλαπηόκελε ζην αλσηέξσ έγγξαθν - Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: «Η 

αζζελήο Γ. Σ. κε κε Κσδηθό Αζζελή: 24578158, πάζρεη από ρσξνθαηαθηεηηθή εμεξγαζία ζηελ 

πεξηνρή ηεο επίθπζεο, κε ζπλνδό πδξνθέθαιν πνπ έρεη αληηκεησπηζζεί αιιαρνύ κε ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο θνηιηνπεξηηνλατθήο παξνρέηεπζεο πδξνθεθάινπ. Δεπηεξνπαζώο, έρεη αλαπηύμεη θαη 

ζύλδξνκν ζρηζκνεηδώλ θνηιηώλ. Φξήδεη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζηεξενηαθηηθήο βηνςίαο κε 

λεπξνπινεγό ηεο ελ ιόγσ εμεξγαζίαο θαη αλαζεώξεζε ηνπ βαιβηδηθνύ κεραληζκνύ». 

Σο Γενικψ Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε ηιρ οικονομικέρ ζαρ πποζθοπέρ για ηην ππομήθεια ςγειονομικοω 

ςλικοω σειποςπγικήρ επέμβαζηρ αζθενοωρ ηος νοζοκομείος υρ εξήρ:  

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟ. 

1.  Πιήξεο ζεη βαιβίδνο θνηιηνπεξηηνλατθήο παξνρέηεπζεο 

πδξνθεθάινπ, κε ξπζκηδόκελν εμσηεξηθά βαιβηδηθό κεραληζκό θαη 

ελζσκαησκέλν αληηζηθώλην.  

Δκπεξηέρεη ελζσκαησκέλν κεραληζκό αληηζηθσλίνπ κε ζπγθεθξηκέλε απόιπηε 

ηηκή απηνύ, θαζώο θαη ξπζκηδόκελν βαιβηδηθό κεραληζκό κε δπλαηόηεηα 

επηινγήο ηεο πίεζεο δηάλνημεο από 0-20 cm H20, κε δηαβάζκηζε ησλ επηινγώλ 

αλά 1cm H20 (20 επηινγέο)    

ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ :  2500 € πιένλ Φ.Π.Α.  

1 ζεη 

javascript:open_links('697208,670995')
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α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟ. 

2.  Νεπξνπινήγεζε (γηα ζηεξενηαθηηθό εληνπηζκό ηνπ όγθνπ θαη ηεο 

πνξείαο ηνπ θνηιηαθνύ θαζεηήξα) 

Γπλαηόηεηα θαζήισζεο ηεο βάζεο βηνςίαο ζην νζηό κε πινήγεζε ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζηόρεπζε θαη ε θαζνδήγεζε, 

ζύκθσλα κε ην πιάλν ζρεδίαζεο. 

Σπκπεξηιακβάλεηαη θνηιηαθόο θαζεηήξαο ζπκβαηόο κε ηνλ λεπξνπινεγό  

ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ :  2250 € πιένλ Φ.Π.Α. 

1 ηεκ. 

 

ςνολική πποχπ. δαπάνη € 4.750,00 πλέον ΦΠΑ ή € 5.890,000 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο 

1.2 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

1.3 ηην ςποβληθείζα πποζθοπά ςγειονομικοω ςλικοω / ιαηποηεσνολογικϊν πποφψνηυν θα 

ππέπει να δηλϊνονηαι, ζωμθυνα με ηον Κανονιζμψ ηηρ (ΔΔ) 2017/745, ηα ακψλοςθα 

ζηοισεία:  

 Η ρώξα παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο  

 Η θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα ζηελ νπνία παξάγεηαη ην πξνζθεξόκελν πξντόλ, θαζώο θαη 

ν ηόπνο εγθαηάζηαζήο απηήο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθό πξντόλ ζε δηθή ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά πξέπεη επιππψζθεηα λα επηζπλάπηνληαη ηα 

αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

i. Βεβαίσζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη πθίζηαηαη επίζεκε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εηζαγσγέα / δηαλνκέα (ή αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο ηνπο θαη 

εληνιήο πξνο ηνλ εηζαγσγέα), 

ii. Δμνπζηνδόηεζε θαη εθπαίδεπζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη νξζή ρξήζε ησλ πξντόλησλ 

 

Μεηά ηην ανάπηηζη ηηρ ππψζκληζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, ΓΙΑΤΓΔΙΑ, Ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος 

και ζηην πλαηθψπμα ηλεκηπονικοω ζςζηήμαηορ ςποβολήρ πποζθοπϊν iSupplies, η πποζθοπά θα 

ςποβληθεί ενηψρ ηηρ ίδιαρ ημέπαρ ανάπηηζηρ και έυρ ηιρ 12:30 αποκλειζηικά μέζυ ηηρ ανυηέπυ 

αναθεπψμενηρ πλαηθψπμαρ. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει 

ηιμήρ.  
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ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απψθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη 

ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 
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ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

α/α 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΛΟΤ 
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Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
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