
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

        

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-

ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για 

αντικατάσταση αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου. 

 

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αναθέτουσα αρχή  Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) 

Είδος διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση μέσω υποβολής 

προσφορών 

Κριτήριο κατακύρωσης  Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός  13.500,00€ με Φ.Π.Α 24% 

Διάρκεια σύμβασης  Τρείς μήνες  

Κατάθεση προσφορών  έως  30/1/2018 ημέρα Τρίτη ώρα 10.30΄ 

Ημερομηνία διενέργειας  30/1/2018 ημέρα Τρίτη ώρα 10.30΄ 

Τόπος διενέργειας  ΙΕΥΠ / Ελλην. Γεωργ. Σχολή, 57001 Θέρμη 
Θεσ/νίκης  

Ισχύς προσφορών  15  εργασιακές ημέρες 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Το έργο αφορά την «Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με 

σύμβαση έργου και με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη. 

Τα υπό προμήθεια κουφώματα με τις κατά προσέγγιση διαστάσεις τους δίδονται στο 

συνημμένο Πίνακα, που αποτελεί αναπόστατο μέρος της υπόψη πρόσκλησης. 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται είναι: 

 25 Δίφυλλα παράθυρα εκ των οποίων τα 21 ανοιγόμενα / ανακλινόμενα και 4 συρόμενα. 

 Το υλικό κατασκευής των κουφωμάτων θα είναι από συνθετικό uPVC λευκού χρώματος 

 Θα έχουν διατομή βάθους τουλάχιστον 70mm, πενταθαλαμικό σύστημα μόνωσης, με 

ενσωματωμένα λάστιχα 

 Θερμομόνωση Uf 1,3 W/m2K,  

 Ανεμοπερατότητα κατηγορίας 4 κατά ΕΝ 12207 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης  
ΤΗΛ: 2310 473429 (εσωτ. 303), FAX: 2310 489044 
E-mail: secretary@ssi.gov.gr  

Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Θέρμη,    23-01-2018 
    

Α.Π.:  72 
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 Υδατοπερατότητα Ε1500 κατά ΕΝ 12208 

 Μηχανική αντοχή κατηγορίας 4 κατά ΕΝ 13115.  

 Η υάλωση θα είναι 4-16-5  

 Τα ανοιγόμενα / ανακλινόμενα κουφώματα θα περιλαμβάνουν σίτες κάθετης κίνησης με 

γκρι πανί, ενώ τα συρόμενα θα περιλαμβάνουν σίτες τελάρο με γκρι πανί. 

 Τα ρολά, που θα τοποθετηθούν σε 3 συγκεκριμένα κουφώματα, το κουτί θα είναι από 

συνθετικό uPVC με φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης 3,9. 

 Θα περιλαμβάνονται τα υλικά, τα εργατικά, τα μεταφορικά, καθώς και η αποξήλωση των 

παλαιών κουφωμάτων, η απομάκρυνσή τους, η τοποθέτηση των νέων και η αποκατάσταση 

(μερεμέτια) τυχόν ζημιών. 

 

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο προμηθευτής συνιστάται, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Προμηθειών του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (τηλ. 2310 473429) ή με τον ερευνητή Φραντζή 

Παπαδόπουλο (2310 472160), από 09:00-13:00), να επισκεφτεί τους χώρους του ΙΕΥΠ στη 

Θέρμη και να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και των ιδιαιτεροτήτων εκτέλεσης των 

εργασιών. 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση μέχρι ένα μήνα. 

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 

ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη δήλωση 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

 Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22, του Νόμου 4144/2013 

καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4488/2017  «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις 

και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας» δηλαδή σύμφωνα με τη 

διάταξη του νέου νόμου, σε διάστημα 2 μηνών από τη δημοσίευσή του, στα υποχρεωτικά 

δικαιολογητικά για τη σύναψη της σύμβασης ( όπως η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική 

ενημερότητα, το αντίγραφο ποινικού μητρώου) θα περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

 

 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές που κατατίθενται περιλαμβάνουν  

 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

 Υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

 Τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα  

 Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
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8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε με FAX (2310 489044) είτε με email 

(frantzis@ssi.gov.gr) είτε ταχυδρομικά (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 

Ελληνική Γεωργική Σχολή, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης) είτε να κατατεθούν γραπτώς στη 

Γραμματεία του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής 

Γεωργικής Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 ), μέχρι και την Τρίτη 30 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ.  

 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στο διαγωνιζόμενο, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 

προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της υπόψη πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται 

οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 

 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 13.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλύπτει το σύνολο του έργου και όχι επιμέρους 

τμήματά του. 

Θα περιλαμβάνονται τα υλικά, τα εργατικά, τα μεταφορικά, καθώς και η αποξήλωση των παλαιών 

κουφωμάτων, η απομάκρυνσή τους, η τοποθέτηση των νέων και η αποκατάσταση (μερεμέτια) 

τυχόν ζημιών. 

Το σύνολο του ποσού της προσφοράς (χωρίς ενδιάμεση πληρωμή προκαταβολής) του 

αναδόχου θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την οριστική παραλαβή του έργου από την 

Επιτροπή Παραλαβών του ΙΕΥΠ.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και όταν ολοκληρωθούν 

όλες οι διαδικασίες θα γίνει έγκριση της ποιότητας του εκτελούμενου έργου από την Επιτροπή 

Παραλαβών του Τμήματος με την έκδοση σχετικού παραστατικού (μετά από συνεννόηση με το 

λογιστήριο) και την προσκόμιση νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα), για την εξόφληση του έργου. 

 

 

                                                                                            Ο  Διευθυντής του ΙΕΥΠ  

 α.α. 

                                                                                                        
 

                                  Δρ Αρ. Παπαδόπουλος 

                                  Τακτικός Ερευνητής 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

                    2) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας 

                    3) Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 

                    4) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

mailto:frantzis@ssi.gov.gr
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

           Προς: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής 

Γεωργικής Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 )  για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» 

Ο/Η (όνομα)                          : 

Επώνυμο                               : 

Όνομα & επώνυμο πατέρα    : 

Όνομα & επώνυμο μητέρας   : 

Ημερομηνία γέννησης            : 

Τόπος γέννησης                     : 

Τόπος κατοικίας                    : 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 εδάφιο α  της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007). 

3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

4. Είμαι  ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 

μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα μου κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι…………………………………………….. 

6. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 

                       

                                                                                                                                 (υπογραφή) 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

 

Προς: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής 

Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 )  για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

FAX  

E-MAIL  

AΦΜ  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ο ΔΗΛΩΝ 

                       

                                                                                                                                 (υπογραφή) 
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Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 

 

 

  Προς: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής 

Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 )  για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Ο/Η (όνομα)                          : 

Επώνυμο                               : 

Όνομα & επώνυμο πατέρα    : 

Όνομα & επώνυμο μητέρας   : 

Ημερομηνία γέννησης            : 

Τόπος γέννησης                     : 

Τόπος κατοικίας                    : 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 

Σας υποβάλλω την ακόλουθη τεχνική προσφορά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ο ΔΗΛΩΝ 

                       

                                                                                                                                 (υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής 

Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 )  για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» 

 

 

Ο/Η (όνομα)                          : 

Επώνυμο                               : 

Όνομα & επώνυμο πατέρα    : 

Όνομα & επώνυμο μητέρας   : 

Ημερομηνία γέννησης            : 

Τόπος γέννησης                     : 

Τόπος κατοικίας                    : 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Συνολική τιμή  

Χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

αριθμητικώς 

Συνολική τιμή  

με Φ.Π.Α. 24% 

«Προμήθεια εξωτερικών συνθετικών 

κουφωμάτων για αντικατάσταση 

αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη 

Θέρμη», όπως περιγράφεται στην 

επισυναπτόμενη τεχνική μου προσφορά. 

   

 

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             Ο ΔΗΛΩΝ 

                       

                                                                                                                    (υπογραφή – σφραγίδα)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 61ΗΟΟΞ3Μ-ΕΨ9
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ενδεικτικές διαστάσεις) 

 
1. Σίτες: Σε όλα συρόμενη ή κάθετη σίτα.   

2. Σχήμα: Όλα τα κουφώματα (εκτός από τα υπ. αριθμ. 1, 2, 3, 4) ανοιγόμενα – ανακλινόμενα. Χωρίς 

ρολλό (εκτός από τα υπ. αριθμ. 18, 20 και  22). 

3. Αποξήλωση  – Τοποθέτηση – Αποκατάσταση (μερεμέτια) 

Αρχικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 13.500 € 

 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΟ Α   ΙΣΟΓΕΙΟ 

1 ΧΗΜΕΙΟ 1 (από δεξιά) 158 143 Συρόμενο - μαρμαροποδιά 

2 ΧΗΜΕΙΟ 2 155 143 Συρόμενο - μαρμαροποδιά 

3 ΧΗΜΕΙΟ 3 155 143 Συρόμενο - μαρμαροποδιά 

4 ΧΗΜΕΙΟ 4 200 168 Συρόμενο 

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Φούρνοι) 198 164  

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ICP) 200 164 Πρόβλεψη για μπουρί 

εξαερισμού 

7 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Είσοδος 

 (πρόσοψη) 

197 146  

8 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Είσοδος 1  

(πλαϊ) 

196 163  

9 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 (Τζένη) 200 165  

10 ΚOYZINA  130 165 Μαρμαροποδιά 

ΚΤΙΡΙΟ Α   ΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ 

11 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 3 (λογιστήριο) 198 163  

12 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 4 (διευθυντής) 198 163  

13 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 5 (γραμματεία) 200 164  

14 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 6 (Στρίκος πρόσοψη) 200 164  

15 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 6 (Στρίκος πλαϊ) 200 164  

ΚΤΙΡΙΟ Β   ΙΣΟΓΕΙΟ 

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 200 150  

17 ΓΡΑΦΕΙΟ 7 Είσοδος 200 150  

ΚΤΙΡΙΟ Β   ΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ 

18 ΓΡΑΦΕΙΟ 8 (Τζιαχρής) πρόσοψη 200 150 Ρολλό 

19 ΓΡΑΦΕΙΟ 8 (Τζιαχρής) πλάϊ 200  150  

20 ΓΡΑΦΕΙΟ 9 πρόσοψη 200 150 Ρολλό  

21 ΓΡΑΦΕΙΟ 9 πλάι 200 150  

22 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 175 150 Ρολλό 

 Σίτα  σε γραφείο Φραντζή 200  150  

23 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟ 1 200  150  

24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟ 2 200  150  

25 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟ 3 200  150  

ΑΔΑ: 61ΗΟΟΞ3Μ-ΕΨ9
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