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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ΓΙΑ
ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ .»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

Πξνκήζεηα δηαζεξκίαο θνπήο-αηκόζηαζεο κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αξγνύ γηα ελδνζθνπηθέο
(γαζηξεληεξνινγηθέο) επεκβάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δλδνζθνπηθνύ Σκήκαηνο ηεο Ν.Μ.
Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 9.000,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
10. Η αξηζκ. 21/10-11-2015 ζέκα 22ν απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΠΤΤ 2015 από ην
Ννζνθνκείν.
11. Σν ππ’αξ.4708/16-9-2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΠΤΤ 2015 θαη θαη αθνινύζσο ηα
ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνία καο ελεκεξώλνπλ λα

δηελεξγνύκε ηηο πξνκήζεηεο από ηα ηζρύνληα ΠΠΤΤ έσο ηνλ θαζνξηζκό ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θνξέσλ
δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ ζε επίπεδν θεληξηθήο δξαζηεξηόηεηαο αγνξάο (ΚΑΑ).
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
13. Σν ππ.αξηζκ. 4584/30-9-2016 έγγξαθν ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ζύκθσλα κε ην νπνίν αλακέλεηαη, ην ακέζσο

επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ε επεμεξγαζία ζύληαμεο ειεθηξνληθώλ πξνηύπσλ ηεπρώλ δηαθήξπμεο γηα
πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο.
14. Tν αξ. πξση.2199/13-02-2018 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
15 . Σελ αξ. 858 κε ΑΓΑ:6ΩΔΚ46904Μ-Η92 απόθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση. 7348/14.05.2018(κε ΑΓΑ:7Σ7Ο46904Μ-ΑΝ6) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε
ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
17. Σελ αξηζκ. πξάμε 15/27-06-2018 ζέκα 8Ο (κε ΑΓΑ:6ΚΔΑ46904Μ-5ΗΓ) απόθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ
έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο.

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο
ζπιινγήο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαζεξκίαο θνπήο-αηκόζηαζεο κε
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αξγνύ γηα ελδνζθνπηθέο (γαζηξεληεξνινγηθέο) επεκβάζεηο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Δλδνζθνπηθνύ Σκήκαηνο ηεο Ν.Μ. Αγξηλίνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ ,ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗ , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 13-07-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ.
ζρεηηθή έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική
προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:




.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ
νπνία πξέπεη:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο
ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην.
Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο
δηαζεξκίαο θνπήο-αηκόζηαζεο, όπσο απηή αλαγξάθεηαη παξαθάησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν.
Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
επηπιένλ πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πξνκήζεηα κηαο δηαζεξκίαο θνπήο-αηκόζηαζεο κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αξγνύ γηα ελδνζθνπηθέο
(γαζηξεληεξνινγηθέο) επεκβάζεηο.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ








Να δηαζέηεη ηξνθνδνζία 230V/50Hz.
Η ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζεξκίαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 330 kHz.
Να πξνζηαηεύεη ην ρξήζηε από ειεθηξνπιεμία ζηα πιαίζηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ICF.
Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελεξγήο κέηξεζεο όισλ ησλ θύξησλ παξειθόκελώλ ηεο, έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύεη
ην ρξήζηε από ππεξθόξησζε/ππεξζέξκαλζε.
Να δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ζύζηεκα αξγνύ είηε ελζσκαησκέλν είηε εμσηεξηθή πξνζζήθε απηνύ.
Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο ηεο δηαζεξκίαο.
Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέγεη όιεο ηηο δηαζέζηκεο ξπζκίζεηο κέζσ ελόο θαη κνλαδηθνύ
πίλαθα ειέγρνπ.






























Γηα ιόγνπο δηαθξίβσζεο ηεο εμόδνπ ηζρύνο, ην εζσηεξηθό θύθισκα πνπ πξνζνκνηώλεη ζηνλ αζζελή ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί απηόκαην έιεγρν θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο αλνίγεη ην ζύζηεκα (“ON”), έηζη
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ησλ πιένλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ θαηά ηε ελδνζθνπηθή
επέκβαζε.
Να δηαζέηεη εύρξεζηε νζόλε αθήο, ε νπνία λα εκθαλίδεη κε επθξίλεηα όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο.
Σν κελνύ λα είλαη δηαζέζηκν θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Να δηαζέηεη ζύζηεκα δηαξθνύο παξαθνινύζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ νπδέηεξσλ ειεθηξνδίσλ θαηά ηελ
επέκβαζε.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηεο πνηόηεηαο εθαξκνγήο ησλ νπδέηεξσλ ειεθηξνδίσλ ζηελ νζόλε.
Να εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηπρόλ αθαηάιιειε ρξήζε ησλ νπδέηεξσλ ειεθηξνδίσλ κέζσ
κελύκαηνο ζηελ νζόλε, θαζώο θαη λα πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε κέζσ ερεηηθήο εηδνπνίεζεο.
Να δηαζέηεη αλεμάξηεηεο εμόδνπο γηα ζύλδεζε κνλνπνιηθώλ θαη δηπνιηθώλ ελδνζθνπηθώλ εξγαιείσλ θαζώο
θαη έμνδν γηα ζύλδεζε θαζεηήξσλ αξγνύ.
Να εκθαλίδεη νπηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ νζόλε αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε ελ ρξήζεη ξύζκηζε.
Να πξνεηδνπνηεί νπηηθά θαη ερεηηθά ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο. Να εκθαλίδεη κήλπκα ζηελ νζόλε, ην
νπνίν λα επεμεγεί ην πξόβιεκα.
Να πεξηιακβάλεη ηξνρήιαηε βάζε, κε θξέλν, ε νπνία λα δηαζέηεη βάζε γηα θηάιε αξγνύ, θαζώο θαη θαιάζη
γηα ηα παξειθόκελα.
Σν εγρεηξίδην νδεγηώλ ηνπ λα δηαηίζεηαη θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα .
Σν επίπεδν απηόκαηεο θνπήο θαη αηκόζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν ησλ παξακέηξσλ ηνπ ηζηνύ, ηεο
ηαρύηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ειεθηξνδίνπ.
Η νζόλε ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε κέζε θαη κέγηζηε ηζρύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
θαηά ηελ θνπή.
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8 επίπεδα γηα θάζε δηαζέζηκε ξύζκηζε κνλνπνιηθήο θνπήο θαη κνλνπνιηθήο
αηκόζηαζεο.
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 4 ηύπνπο ελδνζθνπηθήο θνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πνιππεθηνκήο,
ζθηγθηεξνηνκήο θαη βιελλνγνλεθηνκήο.
Η απηόκαηε πξνζαξκνγή ηεο εμόδνπ παξνρήο θαηά ηελ κνλνπνιηθή αηκόζηαζε (MONO COAG) δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 200 W πεξίπνπ.
Η απηόκαηε πξνζαξκνγή ηεο εμόδνπ παξνρήο θαηά ηελ ελδνζθνπηθή κνλνπνιηθή αηκόζηαζε (ENDO
COAG) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 40 W πεξίπνπ.
Η αηκόζηαζε κε Argon plasma κε πξνζαξκνδόκελε ηζρύ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη έσο ηα 40 W πεξίπνπ.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο ηζρύνο θαηά ηε δηπνιηθή ελδνζθνπηθή αηκόζηαζε, έσο
θαη 60 W πεξίπνπ.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εξγαιείνπ θαη λα αλαθαιεί ή λα
πξνεπηιέγεη ηελ θαηάιιειε ξύζκηζε γηα ην εξγαιείν απηό.
Να επηβεβαηώλεη ηε ζύλδεζε ηνπ εξγαιείνπ κέζσ ηεο εκθάληζεο μεθάζαξεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο ζηελ
νζόλε.
Να εκθαλίδεη επί ηεο νζόλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ξύζκηζε ξνήο αξγνύ θαηά ηε ρξήζε ηεο
ξύζκηζεο argon plasma.
Η ξύζκηζε ηνπ αξγνύ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 0.5 L/ιεπηό έσο 3 L/ιεπηό πεξίπνπ, κε βήκα 0.1
L/ιεπηό πεξίπνπ.
Να δηαζέηεη ξύζκηζε εθθαζάξηζεο γηα ηελ πιήξσζε ηνπ εξγαιείνπ κε αξγό πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο κε argon plasma.
Να δηαζέηεη ξύζκηζε αζθαιείαο, ε νπνία λα κπινθάξεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ argon plasma έσο όηνπ ην
εξγαιείν γεκίζεη ηειείσο κε αέξην αξγνύ.
Η εγθαηάζηαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αληηπξόζσπν ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ην λνζνθνκείν
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αθόινπζν ζπλνδό εμνπιηζκό:
 Αζύξκαην ηξηπιό πνδνδηαθόπηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνπήο, ηεο αηκόζηαζεο θαη ηεο
αηκόζηαζεο κε argon plasma
 Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θαζεηήξα αξγνύ, κήθνπο 2.2m πεξίπνπ, δηακέηξνπ 2.3mm πεξίπνπ,
ζπκβαηό κε ην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ησλ εξγαιείσλ.





Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε ζύζηεκα κείσζεο (κεησηήξα) ηεο πίεζεο ηνπ
αεξίνπ αξγνύ, κε δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ηεο πξαγκαηηθήο πίεζεο θαηά ηε ρξήζε
 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε θαιώδην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ηε
δηαζύλδεζε κε ελδνζθνπηθνύο βξόγρνπο πνιππεθηνκήο, ζπκβαηά κε ην ζύζηεκα αλαγλώξηζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Να πεξηιακβάλεη θαιώδην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ πιάθα γείσζεο κίαο
ρξήζεσο ηνπ αζζελή.
Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε ζπζθεπή αληιίαο πιύζεο γηα γαζηξεληεξνινγηθή ρξήζε κέζσ ελδνζθνπίνπ.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο αλσηέξσ εμνπιηζκόο λα βεβαηώλεηαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
2. Σν πξνζθεξόκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξεί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο γηα
Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά.
3. Σν πξνζθεξόκελν λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α.
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ
Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
4. Με ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ
ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ.
5. Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ αγνξά.
6. Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγύεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ από ηελ αγνξά.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο

