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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

μέχρι και την Δευτέρα 09/05/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ 
( Γενικό Πρωτόκολλο )

προκειμένου, σύμφωνα με τον 4782-2021, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΙ»

Προϋπολογισμού 30.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(CPV 90911200-8 και ΚΑ 64.98.0005)

σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (https://deyai.gr/, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ή στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. 
επικοινωνίας 2651054500 και εσωτερικό 3091.

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

ARISTEIDIS BARTZOKAS 
Ψηφιακή Υπογραφή 
29.04.2022 10:44
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την παροχή Υπηρεσίας για Γενικό καθαρισμό των κτιρίων 
που στεγάζεται προσωπικό της ΔΕΥΑΙ είτε πρόκειται για κτίρια που έχει στην κατοχή της ως 
ιδιοκτήτρια είτε αφορά κτίρια που μισθώνει.
Τα κτίρια της παρούσας μελέτης που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής της είναι τα ακόλουθα:
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η καθαριότητα:

• Δύο φορές την εβδομάδα του Διοικητηρίου του Βιολογικού Καθαρισμού και της τουαλέτας 
χώρου βάρδιας Λειτουργίας της Μονάδας συνολικού εμβαδού 490 m2. Υπολογίζονται πέντε 
ώρες εργασίας ανά καθαρισμό.

• 3 φορές τον χρόνο της αίθουσας τελετών του Βιολογικού Καθαρισμού εμβαδού 140 m2 , με 
πρόβλεψη για καθαρισμό ανά τέσσερις μήνες ( το τετράμηνο δεν είναι δεσμευτικό σε 
περίπτωση εκδήλωσης. Ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί και θα επιμερίσει τις εργασίες του 
ανάλογα)

• Δύο φορές την εβδομάδα των χώρων προσωπικού των συνεργείων της ΔΕΥΑΙ συνολικού 
εμβαδού 358 m2 με εξαίρεση το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων που συνυπάρχουν του 
κτιρίου. Υπολογίζονται τέσσερις ώρες εργασίας ανά καθαρισμό.

• Τρείς φορές την εβδομάδα του ταμείου στο κέντρο των Ιωαννίνων (Οδός Αβέρωφ 3) 
συνολικού εμβαδού 135m2. Υπολογίζονται τρείς ώρες εργασίας ανά καθαρισμό.

• Τρείς φορές την εβδομάδα των τεσσάρων ορόφων της έδρας της ΔΕΥΑΙ ( Οδός VIII 
Μεραρχίας 3-5 ) συνολικού εμβαδού 1318 m2 . Υπολογίζονται τρείς ώρες εργασίας ανά 
καθαρισμό και ανά όροφο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι γενικοί όροι που διέπουν την εργασία και αποτελούν συμβατική τεχνική υποχρέωση του 
αναδόχου τον υποχρεώνουν να κάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Καθημερινές εργασίες

• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων των γραφείων και όλων των κοινόχρηστων 
χώρων εκτός αυτών για τους οποίους η ΔΕΥΑΙ (ως εκμισθώτρια) είναι υπόχρεη σε καταβολή 
κοινοχρήστων ( περίπτωση κλιμακοστασίου κλπ των κεντρικών γραφείων της).

• Άδειασμα των κάδων - καλαθιών απορριμμάτων απομάκρυνση των απορριμμάτων στους 
καθορισμένους Χώρους αποκομιδής του Δήμου και τοποθέτηση νέας σακούλας.

• Καθαρισμός και απολύμανση των χώρων των τουαλετών και όλων των ειδών υγιεινής που 
τις εξυπηρετούν περιλαμβανομένων ασφαλώς και των δαπέδων τους.
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• Καθαρισμός καθρεπτών και αφαίρεση στερεών υπολειμμάτων νερού από τα είδη χρωμίου 
(πχ μπαταρίες κλπ). Γενικά ο εξοπλισμός των τουαλετών θα πρέπει να είναι πάντα καθαρός 
σε όλα του τα τμήματα.

• Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτιού υγείας , πετσετών, υγρού σαπουνιού και λοιπών ειδών 
καθαριότητας σε όλες τις τουαλέτες.

• Καθαρισμός και ξεσκόνισμα επίπλων, γραφείων, συσκευών όλων των χώρων.

Εβδομαδιαίες εργασίες

Καθαρισμοί ανά εβδομάδα, ή σε χρόνο σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα της συγκεκριμένης 
Υπηρεσίας, των:
κιγκλιδωμάτων, περβαζιών παραθύρων και κάθε άλλης επιφάνειας που δεν αποτελεί αντικείμενο 
καθημερινής φροντίδας.

Μηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός εσωτερικά όλων των τζαμιών και εξωτερικά εφόσον η πρόσβασή τους είναι εφικτή.

Τετραμηνιαίες εργασίες

Καθαρισμός της_αίθουσας τελετών του Βιολογικού Καθαρισμού, εκτός εάν ο ανάδοχος ειδοποιηθεί 
για ενδιάμεσο καθαρισμό, οπότε και θα αναπροσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής και έπειτα από 
συνεννόηση με την υπηρεσία.

Οι εργασίες στα κεντρικά γραφεία και τα ταμεία θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή σε διάστημα πέραν της 14.30 μ.μ 
.
Οι εργασίες στο Βιολογικό Καθαρισμό θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Οι εργασίες στα Συνεργεία του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΥΑΙ θα γίνονται κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη.

Οι εργασίες στο Βιολογικό Καθαρισμό και στα Συνεργεία είναι δυνατό να εκτελούνται και κατά τη 
διάρκεια πρωινών ωρών καθότι αυτοί οι χώροι μένουν ελεύθεροι προσωπικού λόγω εξωτερικής 
εργασίας. Δεν συντρέχει το ίδιο για τα ταμεία και τα κεντρικά γραφεία.

Τα αναλώσιμα καθαρισμού και υγιεινής καθώς και το σύνολο του καθαριστικού εξοπλισμού καθώς 
και του χαρτιού υγείας, των πετσετών, του υγρού σαπουνιού και των πλαστικών σάκων των κάδων, 
είναι σε χρέωση του αναδόχου ο οποίος φροντίζει με ίδια έξοδα την προμήθειά τους.
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Ο ανάδοχος πρέπει με δική του ευθύνη να φροντίζει ώστε το προσωπικό του να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την κατά τον Νόμο ασφάλιση του προσωπικού του.

Ανασφάλιστο προσωπικό του αναδόχου δεν θα γίνεται αποδεκτό από την ΔΕΥΑΙ η οποία θα 
καταγγέλλει το γεγονός στις αρχές και θα κινεί τις διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου της.

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Διοικητικού

Δημήτριος Αναστασίου
Υπεύθυνος Γραφείου Προμηθειών

Ουρανία Αναστασοπούλου

OURANIA ANASTASOPOULOU
27.04.2022 11:30

DIMITRIOS ANASTASIOU
26.04.2022 13:01
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Συγγραφής

Στην παρούσα Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ& Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι γενι
κοί και ειδικοί όροι, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που θα καθορίζονται στα λοι
πά συμβατικά στοιχεία της «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙ
ΡΙΩΝ ΔΕΥΑΙ » θα εφαρμοσθούν για την εκτέλεση της.

Η Παροχή Υπηρεσίας αυτή περιλαμβάνει τις εργασίες του τεύχους της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙ
ΓΡΑΦΗΣ κατά τις ποσότητες που ή ίδια ορίζει και για διάρκεια ενός έτους από την υπογρα
φή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες Διατάξεις

Η ΔΕΥΑΙ θα δημοσιεύσει στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Στον μειοδότη που θα προκύψει θα γίνει, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, 
Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3: Περιεχόμενο Τιμών Τιμολογίου

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως παραδομένης εργασίας . Ο Ανάδο- 
χος δε δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της.

Έτσι σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται :

α. Η αξία αποζημίωσης συνεργείου καθαρισμού με μονάδα χρόνου τον μήνα με συνυπο- 
λογισμό κάθε δαπάνης που σχετίζεται με έξοδα της εργασίας των καθαριστικών υλι
κών την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και την ασφάλιση του προσωπικού που 
απασχολείται στο συνολικό αντικείμενο κατά παντός.

β. Τα έξοδα για την αποζημίωση όλων των φόρων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου πλην 
ΦΠΑ που βαρύνει τον κύριο της προμήθειας (ΔΕΥΑΙ).

γ. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που ορίζει το Τιμολόγιο.

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων.

^ ΔΕΥΑΙ - Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελ. 1





ΑΡΘΡΟ 4: Εγγυήσεις-Κρατήσεις

Σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 άρθρο 302 παράγραφος 1γ και 4, δεν απαιτούνται αντίστοιχα 
εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 5: Φόροι - Τέλη - Παραλαβή

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται και πάλιν ότι ο Φόρος Προ
στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)- και μόνον αυτός- που επιβάλλεται επί των πιστοποιήσεων βαρύ
νει τον Κύριο της προμήθειας.

Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή 
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή αφαιρείται κανονικά 
στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Αναδόχου χωρίς να προστίθεται ή αφαιρείται το πο- 
σόν που πληρώθηκε ή εξοικονομήθηκε.

Η παραλαβή της παροχής Υπηρεσίας θα γίνει από επιτροπές παραλαβής που έχουν συγκρο
τηθεί σύμφωνα με το άρθρο 334, του νόμου 4412/16 του άρθρου 22 παρ 76 του νόμου 
4441/16, και την έγκριση από το αποφαινόμενο όργανο που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΔΕΥΑΙ.

Άρθρο 6: Τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης κατ’ 

ακολουθία με το άρθρο 337 του νόμου 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7:Μονομερής λύση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑΙ έχει τη δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις σε ακολουθία του άρθρου 338 του νόμου 
4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8: Μελέτη Συνθηκών της εργασίας

Ο μειοδότης θεωρείται ότι έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και το
πικές συνθήκες της εργασίας δηλαδή τις οποιεσδήποτε τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, 
ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος της 
εργασίας και ότι η παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεσθεί κατά τη σύμβαση προς την οποία υπο
χρεώνεται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.

^ ΔΕΥΑΙ - Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελ. 2





ΑΡΘΡΟ 9: Πρόληψη Ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα και άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι 
νόμοι που ασφαλώς τον δεσμεύουν, λαμβάνει κάθε μέτρο για πρόληψη ατυχημάτων ή παροχή 
πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του και κάθε τρίτο καθώς για πρόκληση υλικών ζημιών σε 
κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις εντός των χώρων ευθύνης ΔΕΥΑΙ και εκτός αυτών.
Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωμής-προκαταβολές & τμηματική παράδοση

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρ
κεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 200 και παρ. 1,2 και 3 του Ν. 4412/2016.

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις 
του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει Η πληρωμή 
δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν προηγηθεί η παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επι
τροπή παραλαβής η οποία εκδίδει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης).

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΙ.

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος υποβολής προσφοράς - δικαιολογητικά

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένες:
• Ατομικές επιχειρήσεις ή λοιπά εταιρικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην εκτέ

λεση γενικών καθαρισμών κτιρίων παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας 

της σύμβασης εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

• Ενώσεις εταιρειών του ανωτέρου αντικειμένου που υποβάλουν κοινή προσφορά.

• Συνεταιρισμοί .

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν - αποστείλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, εντός 
των προθεσμιών που αναφέρονται στην πρόσκληση, κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται 
ευκρινώς η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντα καθώς και η ένδειξη 
Προς ΔΕΥΑΙ
Προσφορά για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΙ»

Εντός του φακέλου θα εμπεριέχονται:

Α) Κλειστός φάκελος όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινω
νίας του προσφέροντα καθώς και η ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Στον φάκελο θα εμπεριέχονται υποχρεωτικά και αντίστοιχα με την μορφή της κάθε εταιρίας, 
τα ακόλουθα:

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται 

τους όρους συμμετοχής
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3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, που θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς που 
οφείλει να καταβάλει εισφορές

4. Τις αντίστοιχες ασφαλιστικές ενημερότητες
5. Φορολογική ενημερότητα
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή ΓΕΜΗ, όπου θα φαίνεται η συνά

φεια του αντικειμένου
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμ
βιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυ
ξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Β) Κλειστός φάκελος όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινω
νίας του προσφέροντα καθώς και η ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Στον φάκελο θα εμπεριέχονται υποχρεωτικά:

1. Η οικονομική προσφορά
2. Ενυπόγραφο υπόμνημα όπου θα δηλώνονται ο αριθμός των εργαζόμενων, οι μέρες και 

ώρες εργασίας τους, τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά εργαζόμενο, το ύψος των 
νόμιμων αποδοχών καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους

3. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Διοικητικού

Δημήτριος Αναστασίου 
Υπεύθυνος Γραφείου Προμηθειών

Ουρανία Αναστασοπούλου

OURANIA ANASTASOPOULOU
27.04.2022 12:01

DIMITRIOS ANASTASIOU
26.04.2022 12:56
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

30.000,00 €7.200,00
37.200,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
Ο Συντάξας

Δημήτριος Αναστασίου 
Υπεύθυνος Γραφείου Προμηθειών

DIMITRIOS ANASTASIOU
26.04.2022 12:58

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Διοικητικού

Ουρανία Αναστασοπούλου

OURAN1AANASTASOPOULOU
27.04.2022 11:41





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ




