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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.       ΚΥΜΗ 26-06-2020 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5538 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                             

              Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                          ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
              ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΤΣΙΛΗ 
              ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
              Τ.Κ. 34003 
              ΤΗΛ : 2222350153 
              FAX : 2222023384 
              Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

 

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.694,80€ ΜΕ ΦΠΑ 13%». 
 

Σχετικά: 1. Την υπ΄ αρίθμ.Γαβ/Γ.Π. οικ.597/3-1-2019 (ΦΕΚ16/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-01-2019) υπουργική 

απόφαση με την οποία διορίστηκε η Αγγελοπούλου Βασιλική του Αθανασίου ως 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, με 

αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα Κύμης,  

2. Την υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» 

(ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020), 

3. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» 

(ΥΔΚ 21/Α’/21-2-2016), 

5. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
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7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

9. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

10. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

11.  Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

12.  Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

13.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

14. Το γεγονός ότι η ανάγκη  προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση 

για τη ζωή και την ακεραιότητα των ασθενών,  

15.  Το υπ΄ αρίθμ.11/01-06-2020, Θέμα 30ο, απόσπασμα πρακτικού ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας 

(ΑΔΑ: 610Η46904Θ-4ΛΖΞ), 

16.  Την υπ΄αρίθμ.240/09-06-2020 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για έγκριση έκδοσης 

αποφάσεων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΓΦΨ46904Θ-Ξ49),  

17.  Την αρ. πρωτ.4927/09-06-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, ΚΑΕ 

1511.01 (ΑΔΑ: ΩΙΜΩ46904Θ-072). 

18. Την αρ. πρωτ.5127/15-06-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

90Ρ946904Θ-ΙΣ9), 

19.  Το υπ΄ αρ. πρωτ.5454/24-06-2020 πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών, 

20. Την αρ.255/25-06-2020 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για έγκριση του ανωτέρω 

πρακτικού και επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

ΩΓΑΖ46904Θ-ΑΔ6). 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 

ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στον ιστότοπο του Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Κύμης. Επίσης η Πρόσκληση θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ευβοίας με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 
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Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και θα απευθύνονται στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 

 

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2020 & ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2020 & ώρα 11:00 π.μ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των ειδών. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511, CPV 15119000-5 

Τρόπος υποβολής προσφοράς: κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι ειδών 

κρεοπωλείου: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΜΕΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

1 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ τ. 65% (1.400 Kgr 
περίπου/τμχ) εγχώριας 

προέλευσης (Κοτόπουλο νωπό 
χωρίς εντόσθια, πόδια & κεφάλι, 
χωρίς εμφανείς κηλίδες αίματος) ΚΙΛΟ 1600 3,49 5.584,00 4.941,59 

2 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ Α/Ο εγχώριας 
προέλευσης (Νωπό κρέας 

μοσχαρίσιο αρίστης ποιότητας, άνευ 
οστού, από σπάλα, χωρίς λίπος, 

συσκευασμένο & τεμαχισμένο 
κατάλληλα) ΚΙΛΟ 240 10,73 2.575,20 2.278,94 

3 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο εγχώριας 
προέλευσης (Νωπό κρέας χοιρινό 

αρίστης ποιότητας, άνευ οστού, από 
μπούτι, χωρίς λίπος) ΚΙΛΟ 200 7,08 1.416,00 1.253,10 

4 

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο εγχώριας 
προέλευσης (Νωπές χοιρινές 
μπριζόλες λαιμού, με κόκαλο) ΚΙΛΟ 200 6,58 1.316,00 1.164,60 

5 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ 
ΕΓΧΩΡΙΟ (Νωπό κρέας μοσχαρίσιο 
αρίστης ποιότητας, χωρίς λίπος) ΚΙΛΟ 720 10,60 7.632,00 6.753,98 

6 ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ εγχώριας προέλευσης ΚΙΛΟ 20 8,58 171,60 151,86 

          18.694,80 16.544,07 

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή είναι η μέση λιανική τιμή πώλησης, που ίσχυε κατά την έγκριση 

σκοπιμότητας και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης, η οποία θα είναι σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/06 την ημέρα παράδοσης 

του είδους. 

Ο Προϋπολογισμός των 16.544,07 € πλέον ΦΠΑ (18.694,80 € με το ΦΠΑ) αποτελεί το ανώτατο όριο της 

προμήθειας του είδους.          
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   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συμμετέχων 

έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, 

εφόσον υπάρχει. Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση 

εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ.15523 /2006. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν 

την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 

(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

να δηλώνουν ότι:  

➢ Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών και της σχετικής Πρόσκλησης. 

➢ Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέα δεν βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

➢ Είναι σε θέση, εφόσον τους ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν κάθε δικαιολογητικό 

ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

δήλωσή τους. 

➢ Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

➢ Συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά 

τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, 

η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

Νομοθεσία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. Κατά την ώρα 

παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 

αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει 

να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των νωπών 

κρεάτων γάντια μιας χρήσεως. 
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 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα κρέατα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με 

την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 

πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

 Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 

αυθημερόν ή 24 ώρες πριν και θα πραγματοποιούνται κατ΄ ελάχιστον δύο (2) παραδόσεις–παραλαβές 

την εβδομάδα. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

• Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά 

είδος προμήθειας. 

• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών & την ανάδειξη του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, η συνολική 

διάρκεια της οποίας θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για ένα 

ακόμη έτος με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 

Για την σύναψη της σύμβασης θα πρέπει από τον/τους Ανάδοχο/χους να προσκομιστούν εντός δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση τους τα εξής δικαιολογητικά: 

 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται έως 

τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 

αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού 

φοράς στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.  

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται: για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο 

της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την περίπτωση που ο 
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οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της 

υποβολής του. 

 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Το παρόν πιστοποιητικό θα 

πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.  

 Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται 

ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για 

κάθε μέλος της ένωσης. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι 

ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την 

υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” 
 
 
 
 

             ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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