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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 40/20 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΚΑΛΤΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Ζχοντασ υπόψη:  
 
Α) Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςήμερα:  
1. Του Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ».  
2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό ςφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ».  
3. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ 

διατάξεισ».  
4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ & άλλεσ διατάξεισ».  
5. Του Ν. 4238/2014 (Αϋ38) «Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.), αλλαγι ςκοποφ Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και λοιπζσ διατάξεισ».  
6. Του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».  
7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.  
8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».  
9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΡΔ 80/2016. 
10. Τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ 

διάδοςθσ κορωνοϊοφ». 
11. Το υπϋαρικμ, οικ. 14190/28.02.2020 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με κζμα: «Επείγουςεσ προμικειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

Κορωνοϊοφ. 
 
Β) Σα ζγγραφα και τισ αποφάςεισ: 
1. Το υπ.αρικμ.  8866/10.06.2020 αίτθμα  του τμιματοσ Λοιμϊξεων 
2. Τθν  αρικμ. 8867/10.06.2020 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου περί Ζγκριςθσ διενζργειασ ζρευνασ αγοράσ για τθν κατεπείγουςα 

προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικισ προςταςίασ για τισ κατεπείγουςεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και για χρονικό 
διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 

3. Τθν αρικμ. 966-976/10.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΕΗ46906Ω-32Υ) ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 
 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με ζρευνα αγοράσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Υπουργείου Υγείασ, ςε εφαρμογι τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα 
αποφυγήσ και περιοριςμοφ διάδοςησ κορωνοϊοφ», για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικήσ προςταςίασ (CPV 
3314000-3 και 18424000-7 ) για τισ κατεπείγουςεσ ανάγκεσ όλων των τμθμάτων του Νοςοκομείου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 1311, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται παρακάτω:  

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ 
 
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ κατεπείγουςα προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικισ προςταςίασ για τισ 

κατεπείγουςεσ ανάγκεσ όλων των τμθμάτων του Νοςοκομείου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ, ωσ ακολοφκωσ, και ςφμφωνα με το παράρτθμα Αϋ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΜ ΠΟ. Σ.Μ. ΦΠΑ% 
ΠΡΟΫΠ/Α 
ΔΑΠΑΝΘ  

ΦΠΑ  
ΠΡΟΫΠ/Α ΔΑΠΑΝΘ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΜΑΣΚΕΣ FFP3 ΤΕΜ 50 7,45 6% 372,50 22,35 394,85 

2 ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΤΕΜ 1.000 3,45 6% 3.450,00 207,00 3.657,00 

3 VIRUS TRANSPORT TUBES 3ML (50tests) ΤΕΜ 12 150,00 24% 1.800,00 432,00 2.232,00 

4 
ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΧ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 1.500 1,28 24% 1.920,00 460,80 2.380,80 

5 ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  S ΤΕΜ 20.000 0,0238 6% 476,00 28,56 504,56 

6 ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  M ΤΕΜ 20.000 0,0238 6% 476,00 28,56 504,56 

7 ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  L ΤΕΜ 10.000 0,0238 6% 238,00 14,28 252,28 

ΤΝΟΛΑ   52562 
  

8.732,5 
 

9.926,05 

 
ΠΡΟΟΧΘ: 
 

1) Πλα τα απαιτοφμενα είδθ να φζρουν ςιμανςθ CE, να εναρμονίηονται ςτα αντίςτοιχα πρότυπα τθσ ΕΕ (εφόςον προβλζπεται) και 
να είναι μακράσ θμερομθνίασ λιξθσ. 
 2) Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται ανά είδοσ για το ςφνολο ι και μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ, μζςω του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου promithies@gni-hatzikosta.gr. 
 3) Ο χρόνοσ ιςχφσ των προςφορϊν κα είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ  θμζρεσ. 
 4) Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ανά 
είδοσ. 
 5) Το Νοςοκοµείο διατθρεί το δικαίωµα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιµισ µε τθ μειοδότρια εταιρεία. Σε 
περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιµεσ ι ιςοδφναµεσ προςφορζσ, τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιµεσ ι ιςοδφναµεσ προςφορζσ. 

6) Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία των ειδϊν. Σε 
περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των παραγγελιϊν, θ μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
 7) ε περίπτωςη αδυναμίασ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ, η Αναθζτουςα Αρχή θα ζχει την δυνατότητα να επιλζξει την αμζςωσ 
επόμενη ςυμφερότερη από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ. 
 8) Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ 
Δικαιολογθτικϊν, Τεχνικισ, και Οικονομικισ προςφοράσ), κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και ςε εφαρμογι τόςο τθσ παρ. 4 του άρκρου 117του 
Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-2020. 
 9)Θ διαδικαςία κατάκεςθσ των προςφορϊν ξεκινά από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
 10) Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Ρρομθκευτι 
κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 
  α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν 
πλθρωμι του τιμιματοσ. 

γ) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%. 
ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε άλλθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), κακϊσ και των λοιπϊν 
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). Στθν παραπάνω κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το 
αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%. 
Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 11) Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, 

διατθρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να αναλαμβάνει 

οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν 

τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ  δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ αποδζςμευςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 
Στθν προςφορά πζραν τθσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ κα πρζπει να αποςταλοφν θλεκτρονικά τα κάτωκι ζγγραφα: 

1. Τπεφθυνη Δήλωςη (όπωσ εκάςτοτε ιςχφςει ςε εφαρμογι και των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. 
Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχει ο 
οικονομικόσ φορζασ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
-Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 
και 74 του Ν. 4412/2016, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςτοφν από τθν ςυμμετοχι 
τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 
-Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
-Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ των οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και 
ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  
-Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
-Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για αναβολι ι 
ακφρωςθ-ματαίωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
-Εάν το προςφερόμενο είδοσ υπάγεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ και ςε ποιο κωδικό. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει , 
να αναφζρεται ι μθ φπαρξθ του. 
-Δεςμεφεται για τθν άμεςθ παράδοςθ των ειδϊν, το αργότερο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παραγγελία των ειδϊν. 

2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου, (με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (30 μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ), όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ  ΑΚΙΝΘΤΟΥ 
4. Αςφαλιςτική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΝΡΔΔ 

και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ   
 

Γ. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

promithies@gni-hatzikosta.gr  

16/06/2020 
Ϊρα 11:00πμ Γ.Ν.Ι. Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ 

16/06/2020 
 

 
 Οι προςφορζσ κα κατατίκενται θλεκτρονικά ςτο email: promithies@gni-hatzikosta.gr ζωσ και τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία και 

ϊρα. Ρροςφορζσ που κα κατατίκενται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, δε κα αξιολογοφνται. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από 
τριμελι επιτροπι, θ οποία κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 

 
Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ παρζχονται από τθν υπθρεςία. Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

μπορεί να παραλθφκεί από το τμιμα Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου. 
 

 
Δ. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί, των ςχετικϊν με τισ 

προμικειεσ νόμων και Ρ.Ν.Ρ. που ζχουν προαναφερκεί ςτθ παροφςα πρόςκλθςθ, τισ οποίεσ κεωρείται ότι γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό και δεν μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά τουσ. 

 
 
 
 Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

 
 
 
 ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ 
 

ΕΙ∆Θ TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΜΑΣΚΑ FFP3 
ΝΑ ΡΛΘΟΙ ΤΑ ΡΟΤΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ . ΝΑ ΦΕΕΙ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΚΡΝΟΘΣ. ΝΑ ΡΛΘΕΙ ΤΘΝ ΕΝ 149:2001 ΝΑ 
ΦΕΕΙ ΤΘ ΣΘΜΑΝΣΘ CE ΣΤΘΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΕΩΣ,ME BAΛΒΙΔΑ 

ΜΑΣΚΑ FFP2 
ΝΑ ΡΛΘΟΙ ΤΑ ΡΟΤΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ . ΝΑ ΦΕΕΙ ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΚΡΝΟΘΣ. ΝΑ ΡΛΘΕΙ ΤΘΝ ΕΝ 149:2001 ΝΑ 
ΦΕΕΙ ΤΘ ΣΘΜΑΝΣΘ CE ΣΤΘΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΕΩΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

 


