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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος ̟ρόχειρου διαγωνισµού και ανάθεση στη
µειοδότρια «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ» - EUROJET, της ̟ροµήθειας υλικών
εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το έτος 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υ̟όψη :
[1].

Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά µε την «̟αρακράτηση φόρου εισοδήµατος
α̟ό εµ̟ορικές ε̟ιχειρήσεις».
β) Του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε το
άρθρο 8 του ν. 2323/1995
«Υ̟αίθριο εµ̟όριο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741/1999
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και λοι̟ές διατάξεις » και ισχύει σήµερα.
γ) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και συµ̟ληρώθηκαν µε τα άρθρα 21 και
23 του ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη», την ̟αρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3899/2010 «Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής του ̟ρογράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011 «Κατα̟ολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υ̟ηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Οικονοµικών».
δ) Του ̟. δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υ̟ουργείου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών»,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τα ̟.δ. 100/2002 , 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους
ν. 3897/2010, 4053/2012 και ισχύει σήµερα.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ̟. δ. 63/2005 «Κωδικο̟οίηση της
νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ) Του ̟. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (εφαρµοζοµένου
αναλογικά), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα.
Σελίδα 1 από 6

Α∆Α: Β4ΛΤ1-ΝΘΥ

ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και
̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
[2]. Τις α̟οφάσεις µε αριθµούς:
ζ)2024709/601/0026/08.04.1998 του Υ̟ουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δα̟ανών του ∆ηµοσίου για ̟ροµήθειες και εργασίες».
α) 54100/13000/16.09.2004 του Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υ̟ογραφής».
β)Οικ.11746/1305/13.02.2008 των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών
Εξαίρεση διοικητικών ̟ράξεων ή εγγράφων α̟ό τον κανόνα των τριών υ̟ογραφών».
γ) 2876/7.10.2009 του Πρωθυ̟ουργού «Αλλαγή τίτλου Υ̟ουργείων».
δ)Π1/ 2489/ 22.08.1995 του Υ̟ουργού Εµ̟ορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Ε̟ιτρο̟ών Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
η) οικ 3913/844/25.01.2012 ανάληψης υ̟οχρέωσης και έγκρισης δα̟άνης, η ο̟οία
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υ.∆.Ε. µε α.α. 6470.
θ) οικ. 20537/3534/08.05.2012 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟.Υ.Με.∆.,:
«Ε̟ανάληψη ̟ρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για
την ̟ροµήθεια υλικών εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του Υ̟ουργείου
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το έτος 2012».
[3]. Τις ̟ροσφορές ̟ου κατέθεσαν οι εταιρείες :
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

EMPTIES- ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
RETHINK AEBE
FILLTEC Co – ∆. ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMUTERS A.E.Β.Ε
ΕUROSUPPLIES – Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.
EUROJET - ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.

[4]. Το α̟ό 14.06.2012 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟αρα̟άνω διαγωνισµού,
σύµφωνα µε το ο̟οίο:
[5].
α) Α̟έρριψε:
• Την ̟ροσφορά της RETHINK ΑΕΒΕ, ως α̟αράδεκτη διότι:
ί) δεν ̟ληροί την ̟αρ.11 του όρου (9.7) του τµήµατος Β της υ̟’αριθ. ̟ρωτ. οικ
20537/3534/08-5-2012 α̟όφασης. Συγκεκριµένα δεν αναφέρει ότι θα εγκαταστήσει
κάδο συλλογής των άδειων µελανοταινιών και
ii) δεν ̟ληροί τον (9.3) όρο της ίδιας α̟όφασης. Συγκεκριµένα για ορισµένα µοντέλα
δεν αναγράφει τον αριθµό αντιτύ̟ων ανά τεµάχιο .
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• Την ̟ροσφορά της FILLTEC Co – ∆. ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως α̟αράδεκτη διότι
δεν ̟ληροί τον όρο (9.3) της ανωτέρω α̟όφασης. Συγκεκριµένα για το µοντέλο
BROTHER M – 1924L δεν αναγράφει τον αριθµό αντιτύ̟ων ανά τεµάχιο, το ο̟οίο
̟ροκαλεί ασάφεια σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 20 του ̟.δ.118/2007 (Α’ 150).
• Την ̟ροσφορά της ΠΛΑΙΣΙΟ COMUTERS A.E.Β.Ε, ως α̟αράδεκτη διότι δεν ̟ληροί
τον όρο (9.1) του τµήµατος Α. της υ̟’αριθ.̟ρωτ.οικ 20537/3534/08-5-2012 α̟όφασης.
Συγκεκριµένα δεν δίδει ̟ροσφορά για τα εξής είδη: α) OPTRA E 312L β) XEROX
DOCUPRINT M750 γ) LANIER 5470 δ) XEROX DOCUMENT CENTER 4250
• Την ̟ροσφορά της ΕUROSUPPLIES – Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., ως αόριστη και
ανε̟ίδεκτη εκτίµησης διότι δεν ̟ληροί τον (9.5) όρο του τµήµατος Α της ̟ροκήρυξης.
Συγκεκριµένα δεν αναγράφει ρητώς ότι ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς θα είναι
ενενήντα (90) ηµέρες.
• Την ̟ροσφορά της ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. , ως α̟αράδεκτη διότι δεν ̟ληροί τον
όρο (9.3) της ίδιας α̟όφασης, Συγκεκριµένα για αρκετά µοντέλα δεν αναγράφει τον
ακριβή αριθµό αντιτύ̟ων ανά τεµάχιο αλλά αναφέρεται σε ml.
•

Την ̟ροσφορά της ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε., ως α̟αράδεκτη διότι δεν ̟ληροί τον (9.3) όρο
της

̟ροκήρυξης.

̟ροσφερόµενου

Συγκεκριµένα,
̟ροϊόντος,

αν

δεν
το

αναγράφει
είδος

είναι

τον

κατασκευαστή

γνήσιο,

του

αναγοµωµένο,

ανακατασκευασµένο ή άλλο και στα ̟ερισσότερα ̟ροϊόντα αναφέρεται σε ml και όχι
σε ακριβή αριθµό αντιτύ̟ων.
β) Έκανε δεκτές τις ̟ροσφορές των ̟αρακάτω δύο (2) εταιρειών, οι ο̟οίες ̟ληρούσαν όλους
τους όρους του διαγωνισµού και τις κατέταξε µε κριτήριο το ύψος του ̟ροσφερόµενου
τιµήµατος ως εξής:
α) ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ - EUROJET µε ̟ροσφερόµενο τίµηµα: 4.455,00€ (̟λέον
Φ.Π.Α.) και
β) EMPTIES - ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε ̟ροσφερόµενο τίµηµα: 5.412,00€
(̟λέον Φ.Π.Α.)
γ) Οµόφωνα ̟ρότεινε, την κατακύρωση της εν λόγω ̟ροµήθειας στην ε̟ιχείρηση «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ» - EUROJET.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[1]. Α̟οδεχόµαστε την οµόφωνη εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια υλικών εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του
Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το έτος 2012.
Σελίδα 3 από 6

Α∆Α: Β4ΛΤ1-ΝΘΥ

[2]. Κατακυρώνουµε στη µειοδότρια «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ» - EUROJET (Στουρνάρη 23,
106 82 -Αθήνα, τηλ. 210 3845268, φαξ: 210 3847479, ΑΦΜ: 030227125, ∆ΟΥ: ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ),
την ̟ροµήθεια υλικών εκτυ̟ώσεων ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του Υ̟ουργείου
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.) για το έτος 2012.
[3]. Η ανάδοχος «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ» - EUROJET, θα εκτελέσει το ανατιθέµενο έργο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικ. 20537/3534/08.05.2012 ̟ροκήρυξης και της α̟ό
17.05.2012 κατατεθείσης ̟ροσφοράς της, ήτοι µε τους κάτωθι όρους:
i. Η ανάδοχος ̟αρέχει εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών ̟ροϊόντων και
εγγύηση καλής λειτουργίας εκτυ̟ωτή.
ii. Εφόσον κά̟οιο α̟ό τα ανακατασκευασµένα ̟ροϊόντα α̟οδειχθεί ελαττωµατικό,
θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ̟οιότητας και εάν α̟οδειχθούν
ελαττωµατικά ̟ερισσότερα α̟ό τρία (3) ̟ροϊόντα, θα αντικατασταθεί όλη η
̟οσότητα του συγκεκριµένου είδους µε νέα ̟ροϊόντα.
iii. Εφόσον ̟ροκληθεί ο̟οιαδή̟οτε βλάβη σε εκτυ̟ωτή του Υ̟ουργείου α̟ό τη
χρήση των ανακατασκευασµένων ̟ροϊόντων (γεγονός ̟ου θα ̟ιστο̟οιηθεί α̟ό
την κατασκευάστρια εταιρεία ή α̟ό εξειδικευµένο φορέα συντήρησης εκτυ̟ωτών),
θα αναλάβει είτε τη δωρεάν α̟οκατάσταση της βλάβης του εκτυ̟ωτή είτε την
α̟οζηµίωση της χρέωσης του ε̟ισκευαστή.
iv. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το αναλώσιµο δεν µ̟ορεί να αναγνωρισθεί α̟ό τον εκτυ̟ωτή,
θα ̟ρέ̟ει να ανταλλάσσεται εντός δύο (2) ηµερών.
v. Τα αναλώσιµα υλικά ̟ου θα βρεθούν κατά τον έλεγχο ̟αραλαβής και µετά, κατά
την ̟ερίοδο χρησιµο̟οίησης τους, ακατάλληλα, θα ε̟ιστραφούν στον
̟ροµηθευτή, ο ο̟οίος έχει υ̟οχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός τριών (3)
ηµερών.
vi. Θα εγκαταστήσει κάδο συλλογής των άδειων µελανοταινιών/τόνερ, σε χώρο ̟ου
θα του υ̟οδειχθεί και σε κάθε όροφο του Υ̟ουργείου. Η συλλογή των κενών
µελανοταινιών/ τόνερ, α̟ό τον κάδο και η ̟αραλαβή αυτών, ̟ρέ̟ει να γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής.
Η ̟ροκήρυξη του διαγωνισµού, η α̟ό 17.05.2012 ̟ροσφορά της αναδόχου «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ» - EUROJET και το υ̟’ αριθµ. 14.06.2012 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας
του διαγωνισµού, α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ̟αρούσας
α̟όφασης.
[4]. Η ανάδοχος υ̟οχρεούται, να ̟ροσέλθει, εντός δέκα (10) ηµερών, µετά την κοινο̟οίηση της
̟αρούσας, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆. ), για την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης
̟ροσκοµίζοντας:
i. Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, α̟ό αναγνωρισµένο
̟ιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα ̟οσού χιλίων ευρώ #1.000,00 €#. Η
εγγυητική ε̟ιστολή ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική
̟αραλαβή του έργου και την εκ̟λήρωση όλων των συµβατικών όρων της
αναδόχου.
ii. Ε̟ικυρωµένο, κατά το νόµο, αντίγραφο των ̟ιστο̟οιητικών:
α) ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή ανώτερη και
β) ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη (̟ερί φιλικότητας του ̟εριβάλλοντος).

Σελίδα 4 από 6

Α∆Α: Β4ΛΤ1-ΝΘΥ

[5]. Η δα̟άνη του έργου δεν θα υ̟ερβεί το συνολικό ̟οσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ
#60.000,00€# (συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2012 και βαρύνει τις ̟ιστώσεις του
τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, οικονοµικού έτους 2012, του ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆., Φορέας 39-110 και
Κ.Α.Ε. 1111 «Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοι̟ών συναφών υλικών».
[6]. Η διάρκεια του έργου αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης µέχρι και την
31.12.2012. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς ̟αράτασης της
χρονικής διάρκειας της σύµβασης για τρεις (3) µήνες, µε τις ίδιες τιµές.
[7]. Η ̟αράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, στο Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων, οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91, Πα̟άγου, µε ευθύνη και δα̟άνες του
αναδόχου, αµέσως µετά την υ̟ογραφή της σχετικής Σύµβασης, ανάλογα µε τις ανάγκες της
Υ̟ηρεσίας και εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίηση της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.,
[8]. Η ̟ληρωµή της αξίας των υλικών εκτυ̟ώσεων θα γίνεται σε µηνιαία βάση και µετά την
οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή τους α̟ό την αρµόδια µόνιµη ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής του Υ̟ουργείου και αφού η ανάδοχος υ̟οβάλλει το τιµολόγιο και τα
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072%, στο χωρίς Φ. Π. Α. ̟οσό των τιµολογίων του αναδόχου,
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα ̟αρακρατείται α̟ό τον ανάδοχο ο νόµιµος
φόρος εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
[9]. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης ή δυστρο̟ίας του ̟ροµηθευτή ή αθέτησης ο̟οιοδή̟οτε όρου αυτής
της α̟όφασης, εφαρµόζονται οι ̟ροβλε̟όµενες, α̟ό τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου
(̟.δ.118/2007 ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα ), κυρώσεις.
[10]. Εξουσιοδοτούµε τον ̟ροϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟.Υ.Με.∆
για την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το υ̟. αριθµ. 14.06.2012 ̟ρακτικό
της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ

1. Μέλη της µόνιµης ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής
(δια της ̟ροέδρου κ. Ζαΐµη)
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
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Α∆Α: Β4ΛΤ1-ΝΘΥ

Β. «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ» EUROJET
Στουρνάρη 23, 106 82 -Αθήνα,
τηλ. 210 3845268, φαξ: 210 3847479
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.:
α) Πολιτικό Γραφείο Υ̟ουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών
Υ̟ηρεσιών
2. EMPTIES- ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πυθαγόρα 18 – 56 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 243 243, Φαξ: 2310 707 836
3. RETHINK AEBE
9ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης 57001
ΤΘ 60504
Τηλ: 2310 472 985, Φαξ: 2310 475 681
5. FILLTEC Co. – ∆. ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Θ. Βασιλείου 57, 20006 Βραχάτι Κορινθίας
Τηλ: 27410 50360-2, Φαξ: 27410 503363
6. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
Κολωνού 19-21 & Κεραµεικού 29, 104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5230 782, Φαξ: 210 3228 567
7. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
Κάνιγγος 26, 10682, Αθήνα
Τηλ: 210 3822516, Φαξ: 210 5225 010
8.EUROSUPPLIES - Α.& Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.
Αρµονίας 6, Λιοφύτη, 19004 Σ̟άτα
Τ.Θ. 11119
Τηλ: 210 6037 990, Φαξ: 210 6039 065
9. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Θέση Σκληρή, Μαγούλα, Τ.Κ. 19600
Τηλ: 210 2895572, φαξ: 210 2892380
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 – Ν. Πιατίδου
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