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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΘΗΝΑ      18  / 04 / 2012  

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &      Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ122/23 

          ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

   Οργανισμός                                          

Ασφάλισης                  

   Ελευθέρων        

   Επαγγελματιών   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ &                   

                                  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                              

ΤΜΗΜΑ               : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18  

           10432 – ΑΘΗΝΑ                 

ΠΛΗΡΟΦ.             : Θεοπίστη Ποδάρα    

ΤΗΛΕΦ. / ΦΑΞ    : 210-5285633/ 210-5228821  
 
                  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                         ΑΡ.4/2012 

 

ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

                  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ TONER,DRUM, CARTRIDGE ΓΙΑ   

                   ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX ». 

 
 

          Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ΝΠΔΔ 

 

  Έχοντας υπόψη:  
 

1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»(ΦΕΚ 
19/Α/95 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95). 

2) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τΑ/10-7-07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 
3) Τα άρθρα 101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/29-11-2006) του Κανονισμού Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ. 

4) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.α΄) περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79-85). 

5) Το Π.Δ. 496/1974 « περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/19-7-
1974). 

6) Τις διατάξεις του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994) άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις). 

7) Την αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ 1-8-10)Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , 
που αφορούν τους διαγωνισμούς, τα ποσά των αναθέσεων,  τη   δικαστική προστασία.  

  8) Τις διατάξεις του Ν.2676/99 άρθρο 11 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) Περί Οργανωτικής και  
       Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις    
       όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 και της παρ.7 του  
      άρθρου    70 του Ν.3518/06 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του  
      Ν.3655/08.  

9) Το Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006) Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)».  

O.A.E.E. 
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10) Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/22-2-2007) που αφορούν τον Οργανισμό του ΟΑΕΕ, την Λειτουργία του και 
τις αρμοδιότητες του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ. 
11) Την υπ’αριθ Φ10035/31064/2000/29-12-2011 Απόφαση Υπουργού  Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 
«Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

  12)  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, (ΦΕΚ112/τα Α΄/13-07-2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο,«Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  
  13) Τις διατάξεις του Ν.3377/2005 « Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης » (ΦΕΚ Α΄202/19-8-2005), 
άρθρο 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) 
  14)Την αριθ. 50/9/7-2-2012 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ με την οποία  εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου 
Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ και του Τομέα 
Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων. 
 
 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, για έναν (1) χρόνο με προϋπολογισμό 
#60.000# € πλέον ΦΠΑ και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  σε ευρώ  
 
 
 
      ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

        Εταιρίες που διαθέτουν προς πώληση αναλώσιμα υλικά για FΑΧ (TONER,DRUM, CARTRIDGE),για την 
υποβολή της  προσφοράς τους  για την ανάδειξη αναδόχου.  
       Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο site του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaee.gr 
 
 
 
 
                                  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γραφεία Ο.Α.Ε.Ε. 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 

ημιώροφος 
 

           03-05-2012    ΠΕΜΠΤΗ 
 

     10.00 Π.Μ. 
 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παρόντα  Πρόχειρο Διαγωνισμό , θα πρέπει να καταθέσουν 
σφραγισμένη προσφορά,  είτε ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού την ημέρα διενέργειάς του,  έως 10.00 
π.μ.,  είτε στην Υπηρεσία μας (Τμήμα Προμηθειών ΟΑΕΕ, Σατωβριάνδου 18, 5

ος
 όροφος ), την προηγούμενη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. την Τετάρτη 02-05-2012, μέχρι ώρας 13:00 μ.μ. 
 
 
 
  

Η προμήθεια των αναλωσίμων θα είναι ως εξής :  

 

 
α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ FAX 

 

1.  
ΟΑΕΕ 

 

 
300 

 
SP1000E 

 
RICOH 1140L 

2.        
OAEE 

 
200 

 
CTR356L 

 
SAGEM4575 

3.  
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ & 

 
 

18 

PANASONIC 
KX-FA83X 

PANASONIC KX-
FL511 LASER 

http://www.oaee.gr/
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

 
6 

PANASONIC 
KX-FA84X 

DRUM 

PANASONIC KX-
FL511 LASER 

5.  
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
 
 
 

 
 
8 

HP-LASERJET 
M1212NF MFP 

TONER 

HP-LASERJET 
M1212NF MFP 

     

 
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
 
 
Οι προσφορές θα περιέχουν τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: (τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς)  
 
 
 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχουσες εταιρίες  υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά 
τους στον κυρίως φάκελο, τον  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», σε ένα (1) πρωτότυπο, τα εξής : 
 
α) Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, το ΦΕΚ της τελευταίας τροποποίησης   και το ΦΕΚ νόμιμης 
εκπροσώπησής της.    
β) Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου της συμμετέχουσας 
εταιρείας( εφόσον υποβάλλει την προσφορά ο ίδιος). Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό παρίσταται 
εκπρόσωπός του, θα υποβληθεί   σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με νόμιμη 
θεώρηση γνησίου υπογραφής) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου . 
γ) Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με επίσης 
θεώρηση γνησίου υπογραφής , που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας   στην 
οποία: 
  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
 Να δηλώνεται ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 1 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, 
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση)   
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης 3, του εδαφ. 
α της παρ. 2 του άρθρου 6του Π.Δ. 118/07 
-  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 καταστάσεις (κοινή εκκαθάριση , υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση) 
 - Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί της λειτουργίας της επιχείρησής τους  
- Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης  
- Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως 
προς το περιεχόμενό τους  
-  Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, και την οποία 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματός τους να αλλοιώσουν σε 
περίπτωση κατακύρωσης, την αναθεώρησή της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
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- ότι θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των  
δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07.  
 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Τα Τεχνικά   στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 
 
 
  Στο φάκελο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:  
 
         α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση 
γνησίου υπογραφήs ,στην οποία θα δηλώνεται: 
 
    -ότι η ποιότητα των αναλώσιμων υλικών είναι σύμφωνα με τους όρους και  τις  προδιαγραφές  της  
διακήρυξης  
  -η χώρα κατασκευής και  προέλευσης  των αναλώσιμων υλικών, η επωνυμία και  Δ/νση  του  κατασκευαστή  
και ότι ο προσφέρων θα  προμηθεύσει ο ίδιος τα αναλώσιμα υλικά 
 

-ότι τα αναλώσιμα υλικά που προσφέρονται φέρουν τη σήμανση CE. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης τροποποιηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις περί της CE ο προμηθευτής υποχρεούται να 
συμμορφωθεί προς αυτές.  
 
       β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι τα αναλώσιμα υλικά θα είναι Original (της 
Κατασκευάστριας εταιρείας) και ότι η Προμηθεύτρια εταιρεία έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναμη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη. 
 

γ) Αντίγραφο του  Ισολογισμού  της Επιχείρησης  (για  όσους  έχουν  από  το  νόμο  υποχρέωση  
σύνταξης Ισολογισμού) των  τριών (3) τελευταίων  οικονομικών  ετών, από  τον  οποίο  να προκύπτει  η  
οικονομική  κατάσταση  της επιχείρησης. 

          
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό. 
 
 
         Η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
  

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

1.  
RICOH 1140L 

 
SP 1000E 

 
4.000 εκτυπώσεις  

2.  
SAGEM 4575 
 

 
CTR356L 

 
3.500   εκτυπώσεις 
 

3.  
PANASONIC KX-FL511 
LASER 

 
PANASONIC KX-FA83X TONER 

 
2.500 εκτυπώσεις 
 

4.  
PANASONIC KX-FL511 
LASER 

 
PANASONIC KX-FA84X DRUM 

 
10.000 εκτυπώσεις 

5.  
HP-LASERJET 
M1212NF MFP 

 
HP-LASERJET M1212NFMFP 
TONER 

 
1.600 εκτυπώσεις 
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 
 
  επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη  
«Οικονομική προσφορά». 

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ: 
         Στην άνω  τιμή  περιλαμβάνεται  τόσο  το  κόστος  προμήθειας των αναλωσίμων όσο και  το  κόστος της  
παράδοσης αυτών , η οποία  παράδοση θα γίνει για τα αναλώσιμα του ΟΑΕΕ  στην  αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε., 
Κων/λεως 47 Καμίνια Πειραιάς και για τα αναλώσιμα υλικά του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών 
Πρακτόρων στο κτήριο του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ στην Ακτή Μιαούλη 17-19 Πειραιάς. 
 
Η σύγκριση τιμών και η ανάθεση θα γίνει ανά είδος. Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (οριζόντια επιλογή). 
 
Γίνονται δεκτές και προσφορές ακόμη και για έναν (1) τύπο αναλωσίμου. 
  
        Προσφορές με τις οποίες  δεν   δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ ή καθορίζεται με αυτές σχέση του ευρώ 
προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. 

     
     Στις  προσφορές  πρέπει να  αναγράφεται  αναλυτικά:  
     1.   Η τιμή  μονάδος  αριθμητικώς. 
     2. Η συνολική  τιμή αριθμητικώς  και ολογράφως ανά τύπο αναλωσίμου για όλη την ποσότητα του  
προσφερόμενου αναλώσιμου υλικού.  
     3. Ο ΦΠΑ, που  επιβαρύνει  την  τιμή  του  προσφερόμενου  είδους  σε  ποσοστό επί  τοις  εκατό  και  σε 
ποσό ( αριθμητικώς  και ολογράφως). 
 
       Εφόσον  από  την  προσφορά δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος του 
αναλώσιμου υλικού  ή δεν  δίνεται συνολική  τιμή  για  όλη  την ποσότητα των αναλωσίμων ,ανά τύπο 
αναλωσίμου, η προσφορά   απορρίπτεται   ως   απαράδεκτη   με  απόφαση  του ΔΣ του  Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα  
από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής προμηθειών  . 
      Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την  οριστική  παραλαβή των 
αναλωσίμων. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 
πέραν του αντιτίμου για τα αναλώσιμα που θα προμηθεύσει στον Ο.Α.Ε.Ε. βάσει της τιμής της προσφοράς 
του. 
       Στην  προσφερόμενη  τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον ΦΠΑ). Κάθε είδους 
άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής) βαρύνουν τον προμηθευτή και θα 
πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 
 
 
 
                     ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
      α) Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
      β)   Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
      γ)   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου δηλ. θα ισχύει μέχρι 
επιστροφής της. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ 118/2007. 
 
 
 
                   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

               Η παράδοση των αναλώσιμων υλικών :  
          H ποσότητα (200 τεμάχια), που αφορά τον τύπο αναλωσίμου  CTR356L για FAX μοντέλου SAGEM4575,η 
ποσότητα (300 τεμάχια),που αφορά τον τύπο αναλωσίμου SP1000E για το  FAX μοντέλου RICOH 1140L και τα 
αναλώσιμα υλικά (ποσότητα όλων των τύπων αναλωσίμων 32 τεμάχια) που αφορούν τον Τομέα Ασφάλισης 
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων θα γίνει ΑΜΕΣΑ (σε χρονικό διάστημα 20 ημερών), στην αποθήκη του 
ΟΑΕΕ στην οδό Κων/πολεως 47 και Αλμυρίδος 3-5 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 
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 Η παραλαβή τους θα γίνει, από την επιτροπή παραλαβών που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΕ και θα συντάξει πρακτικό  παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, των παραδοθέντων 
αναλώσιμων υλικών.  

           
  

                ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

     Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται μετά την  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των  
παραδοθέντων αναλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο.  
    Ειδικότερα: 
    Μετά από την παραλαβή των αναλώσιμων υλικών θα γίνει εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του  

αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:         
       α.- Τιμολόγιο του Προμηθευτή εις τριπλούν που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους 
σύμφωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση και να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και το οποίο θα 
εκδίδεται όταν θα γίνεται οριστική , ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των  παραδοθέντων 
αναλωσίμων. 
       β.- Εξοφλητική  απόδειξη  του Προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη  ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
       γ.-  Φορολογική ενημερότητα. 
       δ.-  Ασφαλιστική ενημερότητα. 
       ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
       ζ.-  Τα    τιμολόγια    θα    υπόκεινται    στις    νόμιμες   κρατήσεις   που   βαρύνουν αποκλειστικά  τον  

Προμηθευτή  (3,072%)  Μ.Τ.Π.Υ.  κ.λ.π. και  του  Ν. 2198/94.       
            η.-   Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδαφ α, β και γ  
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.    
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση. 
 
 
Α. Οι Έλληνες πολίτες-Αλλοδαποί πολίτες 
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς πολίτες) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της(περ.1 εδάφιο 
α §2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07) όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26

ης
 Μαϊου 

1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308 /ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 10

ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες .  
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω υπό στοιχεία (α) , (β) , (γ) και (δ) αδικήματα .   
 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,(αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς πολίτες),έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του διαγωνιζόμενου θα 
αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,(ή από ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις για τους 

αλλοδαπούς),με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,(αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 

χώρας εγκατάστασης για τους αλλοδαπούς), από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 
6. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο 

υποψήφιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου. 
 
7. Βεβαίωση  του κατασκευαστή για τον αριθμό σελίδων που τυπώνουν βάσει ISO/IEC 19752. 
 
Σε περίπτωση  εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2, 3 εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  
 
 
 
 
Β.   Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 
1.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για Έλληνες Πολίτες και αλλοδαπούς.  
        Διευκρινίζεται ότι για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό και προκειμένου να ελεγχθεί η 
ορθότητα του ως άνω Α3 πιστοποιητικού, προσκομίζονται εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω 
στοιχεία (καταστατικό του ν.π., στοιχεία για τα όργανα διοίκησής του κ.λ.π.) επιπλέον και κατάσταση 
του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατ΄ ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.  
 
 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 (Α’101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
 
  3.  Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε ) και για τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης , από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται ανωτέρω για τους Έλληνες Πολίτες παρ.2 
εδαφ. α περ. 1 Άρθρο 6 Π.Δ.118/07(περ.3 εδάφιο γ §2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07).  
 
4.   Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7

α
. 1. ια’  και 

7β.12 του κ.ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει  και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, 
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όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. 
    Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό επιχείρησης  (άρθρου 6 παρ.2 του Π.Δ.118/07). 
 
 
 
  Γ.    Οι συνεταιρισμοί 
 
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου  πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω   έγγραφης ειδοποίησης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης  από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περ.1 εδάφιο ά της §2 
άρθρου 6 του Π. Δ. 118/07. 
 
2. α)Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς : 
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου ά §2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 
 β)Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς: 
Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 2 του εδαφ.β και γ της παρ 2 του ίδιου άρθρου. 
 
3.   Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο    Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (άρθρο 6 § 2 εδάφιο δ΄ περ. 3 
του ΠΔ 118/07). 
 
 
 
 
 
Δ.   Οι Ενώσεις Προσώπων-Κοινοπραξίες  που υποβάλουν κοινή  προσφορά.    
 
  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση (άρθρο 6 
παρ.2 εδ. ε του Π.Δ. 118/07) 
   

1. Η ένωση Αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικώς είτε από όλα τα 
μέλη τα οποία  αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης . 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να δηλώσει ότι ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή. 

 
          Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης  τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

 
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 
  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
        Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν 
αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 
       Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση αυτή δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος. 
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       Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις.  
 
 
 
 
            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ    
 

1. Στον Προμηθευτή στο οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση  (άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ.118/07). 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια των αναλωσίμων, υποχρεούται 
να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο Προμηθευτής  μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 
15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.  Στην περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των αναλωσίμων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη 
της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των 
αναλωσίμων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007.  

           Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει τη 
σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά έγγραφα για τη νομιμοποίηση του ως εκπροσώπου της 
εταιρείας. 
 
 
 
      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
         Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα 
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 
προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών.    
 
        
 
      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
       Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται με αυτή και δε 
θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
      Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του ΟΑΕΕ 
χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΣ του ΟΑΕΕ.             
 
 
 

                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                                 

                                       ΠΡΟΜ.ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

                                                              Ν.ΡΑΧΙΩΤΗΣ 

                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                  Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 

 


