
                          Αγξίλην, 09  Οθησβξίνπ  2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.15519  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΩΝ,ΔΠΙΚΔΤΗ ΔΝΓΟΚΟΠΙΟΤ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΥΔΙΡΙΓΩΝ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ αλαηζζεζηνινγηθώλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ηειεκεηξηώλ APEX PRO GE ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 600,00 € + Φ.Π.Α 
 

3. Δπηζθεπή ελόο ελδνζθνπίνπ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Ιαηξείνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 5.700,00 € 
+ Φ.Π.Α 

 

4. Πξνκήζεηα αηζζεηήξσλ νμπκεηξίαο γηα θνξεηό νμύκεηξν ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 220,00 € + Φ.Π.Α 

 
5. Πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα DINAMAP V100 GE ηνπ ηνκέα Covid-19, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 165,00 

€ + Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  7.235,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκάησζε 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση. 14080/14-09-2020, 14081/14-09-2020, 15027/01-10-2020, 15046/01-10-2020 θαη 

14802/28-09-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ.1455/2020 κε  ΑΓΑ:6ΓΦ46904Μ-ΥΝΑ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.15443/08.10.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ αλαηζζεζηνινγηθνύ θαη ηειεκεηξηώλ, επηζθεπή 

ελδνζθνπίνπ, πξνκήζεηα αηζζεηήξσλ νμπκεηξίαο θαη πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα 

, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 19-10-2020, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. 

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  

1. Ππομήθεια εξαπηημάηων αναιζθηζιολογικών μησανημάηων GE Datex-Ohmeda, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε  ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο έμη αίζνπζεο ησλ Υεηξνπξγείσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
Καιώδηα ζύλδεζεο αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ (Ο2 connection cable) (3 ηκρ). 

Σα αλσηέξσ εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα. Απαηηείηαη 

από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην 
πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ, ην πηζηνπνηεηηθό CE θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ GE.  

 



2. Ππομήθεια εξαπηημάηων ηηλεμεηπιών APEX PRO GE ηηρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 600,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο ηειεκεηξίεο apex pro GE ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
εη 6-πνιηθό απνιήμεσλ (δαγθάλεο) 130εθ. (4 ζεη) 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηηο ηειεκεηξίεο. 

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 
εμαξηεκάησλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
3. Δπιζκεςή ενόρ ενδοζκοπίος ηος Γαζηπενηεπολογικού Ιαηπείος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

5.700,00 € + Φ.Π.Α 

Δπηζθεπή ελόο θνινλνζθνπίνπ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Ιαηξείνπ ησλ Σ.Δ.Ι. series 500-G5, πιήξεο EC-530FL, 
SN: 4C654A037 ηύπνπ FUJIFILM GmbH. Σν θνινλνζθόπην παξνπζηάδεη ζθηέο ζηελ εηθόλα.   

Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε: 
- Μηαο θάκεξαο κεηαιιηθήο θεθαιήο 

- Δλόο ειαζηηθνύ θαιύκκαηνο γσληώζεσλ 

- Δλόο θαιύκκαηνο κεηαιιηθήο θεθαιήο θαη 
- Δλόο ξύγρνπο λεξνύ αέξα 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο όζνλ αθνξά ζηελ 
ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

ζηα ελ ιόγσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθώλ από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 
EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να δνζεί εγγύεζε έμη κελώλ ε νπνία λα θαιύπηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζ’απηή. 
 

4. Ππομήθεια αιζθηηήπων οξςμεηπίαρ για θοπηηό οξύμεηπο ηηρ Παιδιαηπικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 220,00 € + Φ.Π. 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ην νμύκεηξν H100B EDAN ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο: 

- Δθεβηθόο – ελειίθσλ αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (2 ηκρ.) 
- Καιώδην - πξνέθηαζε γηα ζύλδεζε πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ζύλδεζε κε ηνλ παξαπάλσ αηζζεηήξα (1 

ηκρ.)                             

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ην αλαθεξόκελν νμύκεηξν. 
Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν EDAN ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 

5. Ππομήθεια πεπισειπίδων για DINAMAP V100 GE ηος ηομέα Covid-19, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 165,00 € + Φ.Π.Α 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο: 
- Πέληε (5) πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ κεγάιεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (31-40εθ.), GE CRITICON, βηδσηόο 

ζύλδεζκνο (screw) γηα DINAMAP V100 ηεο GE. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη από ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 

13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 
ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ. Όια ηα 

παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.  
ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            

 


