
   Αριθμ. 100.21 
Πρόσκληση  υποβολής προσφοράς/ων με τη διαδικασία της συλλογής 
κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) 
ανά είδος, για την :  
 

✓ ανάδειξη ετήσιου χορηγητή προμήθειας τυπογραφικού χαρτιού που αφορά  

τις ανάγκες των Εργαστηρίων Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης του 

Νοσοκομείου συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 5.114,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

✓ εφ άπαξ προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογραφικού χαρτιού προς κάλυψη 

αναγκών για τις ανάγκες διαφόρων γραφείων του Νοσοκομείου, συνολικής 

προυπολογισθείσας δαπάνης 2.914,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 

(Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Τo με αριθμ. πρωτ. 14993/31-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου υλικού 

του Ψ.Ν.Α. 

7. Το από 14/06/2021 email της προϊσταμένης του τμήματος παραϊατρικών 

επαγγελμάτων, σχετικά με την προσθήκη είδους στην κατηγορία του 

τυπογραφικού χαρτιού, λόγω αυξημένων αναγκών . 

8. Το πρωτογενές αίτημα : 21REQ008779308.  
9.   Την αριθμ. πρωτ. 19688/06-07-2021 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΑ,   
       για την  υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 

Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς  για την υποβολή :  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τμήμα    :  Οικονομικό 

Γραφείο :  Προμηθειών 
Πληροφορίες : Κατερίνα Καρπούζη 

                                               Τηλ. 213/2054326                 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΑΥ469Η5Ω-8Λ8





1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για την : 
ανάδειξη ετήσιου χορηγητή προμήθειας τυπογραφικού χαρτιού που αφορά  τις 

ανάγκες των Εργαστηρίων Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης του Νοσοκομείου.  
εφ άπαξ προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογραφικού χαρτιού προς κάλυψη αναγκών 

για τις ανάγκες διαφόρων γραφείων του Νοσοκομείου. 
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας 
ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ΄ είδος.  
 
2.  Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:  
Α/Α Περιγραφή υλικού : τυπογραφικό και μηχανογραφικό χαρτί.   
Ποσότητα : όπως αναλύεται στους κάτωθι πίνακες:  

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

CPV :  30197630-1       KAE 1719 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

/ΦΥΛΛΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (24%) 

1 ΧΑΡΤΙ ΣΑΤΙΝΕ ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ * 15.000 786,90 € 975,76 € 

  

Διαστάσεων 61Χ86, βάρους 80 γρ./m2 κατάλληλο για 

ξητογραφική εκτύπωση-laser(preprint)       

2 ΧΑΡΤΙ ΟΠΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΗ ** 1.000 441,00 € 546,84 € 

  

Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 300 γρ./m2 κατάλληλο για 

ξηρογραφική εκτύπωση-laser       

3 ΧΑΡΤΙ ΟΠΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΗ ** 500 147,00 € 182,28 € 

  

Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 200 γρ./m2 κατάλληλο για 

ξηρογραφική εκτύπωση-laser       

4 ΧΑΡΤΙ ILLUSTRATION ΛΕΥΚΟ  500 46,87 € 58,12 € 

  

Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 130 γρ./m2 κατάλληλο για 

ξηρογραφική εκτύπωση-laser       

5 ΧΑΡΤΙ ΣΑΤΙΝΕ ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 1.000 109,76 € 136,10 € 

  

Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 140 γρ./m2 κατάλληλο για 

ξηρογραφική εκτύπωση-laser       

6 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΛΕΥΚΟ 1.000 141,12 € 174,99 € 

  Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 160 γρ./m2       

7 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ MG ΚΑΦΕ ΡΙΓΕ 500 57,12 € 70,83 € 

  Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 120 γρ./m2       

8 ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ*** 6.000 476,16 € 590,44 € 

  Διαστάσεων 61Χ86,  βάρους 0,60 γρ./m2        

9 ΧΑΡΤΙ ΣΕΛΙΛΟΖΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ 5.000 1.032,92 € 1.280,82 € 

  Διαστάσεων 70Χ100, βάρους 140 γρ./m2       

10 ΧΑΡΤΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ  2.000 885,82 € 1.098,42 € 

  

χαρτί Βιβλιοδεσίας ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ τύπου 

(ARTELIBRIS BLU ή IMILTIN E/ROS Tela Blu Notte) 

διαστάσεων 72x102 βάρους 120-130gr/™.        

 

 ΣΥΝΟΛΑ  

 

4.124,67 € 

 

  

       5.114,60 € 

Τα ως ανω ζητούμενα είδη θα παραδοθούν στο Noσοκομείο σε δεσμίδες των 500 

φύλλων  περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη τους  από την υγρασία 
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περιβάλλοντος. Σε κάθε δεσμίδα να αναγράφεται αναλυτικά το είδος του χαρτιού που 

περιέχεται καθώς και το μέγεθος, και βάρος αυτού σε gr/m2 . 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ* 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ 80 gr/m2 

• Να είναι κατάλληλο για ξηρογραφική εκτύπωση (LASER) 

• Μέγεθος 61Χ86 

• Βάρος: 80 gr/m2 

• Από λευκασμένο χαρτοπολτό κατασκευασμένο με τη μέθοδο kraft και 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9706 

• Χρώμα χαρτιού λευκό 

• Λευκότητα από 169 ±3 σύμφωνα με το ISO 11475 

• Αδιαφάνεια ≥ 93 

• Υφή επιφάνειας λεία, χωρίς στίγματα, τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να 

μην αφήνει χνούδι στα εκτυπωτικά μηχανήματα. 

• Η επιφάνεια των πλευρών να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής 

(ξεφτίσματα). 

• Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 

• Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων όλα 

της ίδιας διάστασης και ποιότητας. 

• Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την 

προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία περιβάλλοντος. 

• Σε κάθε δεσμίδα να αναγράφεται ότι είναι κατάλληλο για εκτύπωση laser, το 

μέγεθος (610Χ860), το βάρος σε gr/m2 (80) και ο αριθμός των φύλλων ανά 

δεσμίδα (500). 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΟΠΑΛΙΝΑ ** 

• Να είναι κατάλληλο για ξηρογραφική εκτύπωση (laser) 

• Ευρωπαϊκής προέλευσης 

• Βάρος: 300 gr/m2 κ 200gr/m2 αντίστοιχα 

• Χρώμα χαρτιού λευκό 

• Μέγεθος: 70Χ100 

Μόνο για των300 gr/m2 (στο χώρο μας να παραδίδονται κομμένα σε διάσταση 33Χ48.7, 

συσκευασμένα σε δεσμίδες της ίδιας διάστασης και ποιότητας περιτυλιγμένες 

με αδιάβροχο χαρτί, για την προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία 

περιβάλλοντος. Επίσης να παραδίδονται και οι λωρίδες που μένουν από την 

κοπή) - • Η επιφάνεια των πλευρών να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής 

(ξεφτίσματα). 

• Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 

• Υφή επιφάνειας λεία, χωρίς στίγματα, αποξέσεις, τσαλακώματα ή άλλες 

ατέλειες και να περνάει από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνει χνούδι. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΧΗΜΙΚΟ CF) *** 

• Να είναι κατάλληλο για στέλεχος (τελευταίο φύλλο) 

• Η μεταφορά της γραφής από το προηγούμενο φύλλο στην επιφάνειά του να 

είναι ευκρινής (έντονη) 

• Μέγεθος: 70Χ100 

• Βάρος: 60 gr/m2 

• Χρώμα χαρτιού κίτρινο 

• Κατάλληλο για εκτύπωση σε τυπογραφικό πιεστήριο. 

• Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, όλα 

της ίδιας διάστασης και ποιότητας. 

• Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την 

ΑΔΑ: ΩΧΑΥ469Η5Ω-8Λ8





προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία περιβάλλοντος. 

• Σε κάθε δεσμίδα να αναγράφεται, το μέγεθος (70Χ100), το βάρος σε gr/m2 (60 

gr/m2) , ο αριθμός των φύλλων ανά δεσμίδα(500) και σήμανση που να δείχνει 

ποια είναι η πλευρά που εκτυπώνεται. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  

 
3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́

ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή για κάθε τεμάχιο (στη συσκευασία που ζητείται), σύμφωνα με τους 

ως άνω πίνακες.  

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατ΄ είδος. 

Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς . 

Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δύναται να προσφέρει όποια είδη διαθέτει (στις 

ζητούμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες) ή και συνολικά, ενώ ο ανάδοχος θα 
προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή), για κάθε ζητούμενο είδος. 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  

✓ Δείγματος , επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. 
✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται  σε ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ανά τμχ και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για 

την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητουμένων ειδών 

και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α.(24%) 

1 

 

Μηχανογραφικό χαρτί Α4 τριπλό 

(ειδικό λογιστηρίου 11*9 ½  ) 

έγχρωμο (άσπρο-κίτρινο-ροζ) με οπές 

αρχειοθέτησης αριστερά, καρμπονιζέ 

& στο πίσω μέρος της πρώτης 

σελίδας, για τις ανάγκες του Γραφείου 

Χρηματικού.  Δείγμα 1 

Σε κούτες των 500 ή 1000 φύλλων 

ΦΥΛΛΑ 15000  1.350,00€ 
1.350,00 € Χ 24% 

(324,00€) = 1.674,00 € 

2 

 

Μηχανογραφικό χαρτί Α3 τριπλό 

χημικό με οπές αρχειοθέτησης λευκό, 

αντιγραφ., χωρίς αρίθμηση, 

καρμπονιζέ & στο πίσω μέρος της 

πρώτης σελίδας για τις ανάγκες των 

Γραφείων Υλικού, Χρηματικού, 

Κεντρικού Ταμείου, Αποθήκης 

Υλικού, Ιματιοθήκης, κά. 

(Συσκευασία κουτί) Δείγμα 2 

Σε κούτες των 750 φύλλων 

ΚΟΥΤΙ 20  1.000,00€ 
1.000,00 Χ 24% = 

(240,00€) = 1.240,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.914,00 € 
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δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά 

έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, HACCP, κ.λ.π.) και να δηλώνουν το όνομα ή την 

Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του 

άρθρ. 74 του ν. 4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος της εταιρείας σας για 

κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο 

πλήρως και ανεπιφύλακτα  

✓ Υπεύθυνη δήλωση ότι το χαρτί που θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, θα είναι 

σύμφωνο με τα δείγματα χαρτιού που παρελήφθησαν από την υπηρεσία. Τα 

δείγματα μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο προμηθειών – Νο 18, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης : 

Ποινικό μητρώο 

Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

ΓΕΜΗ  

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2)λύσης, 3)αναγκαστικής 

διαχείρισης, 4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν 

εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου 

αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης 

υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών 

β)καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής τους. 

 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά  

• εντός ενός έτους, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το 

τυπογραφικό χαρτί κ  

• εφάπαξ, εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης για 

το μηχανογραφικό χαρτί, 

έπειτα από σχετική παραγγελία του γραφείου υλικού του Νοσοκομείου μας.  

 

Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνεται τμηματικά για το τυπογραφικό χαρτί κ εφάπαξ για 

το μηχανογραφικό χαρτί, έπειτα από την παράδοση των ειδών στην αποθήκη υλικού του 

Νοσοκομείου μας.  

 

γ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επόμενη 

της αποσφράγισης.  

 

δ. Ο προσφέρων υποχρεούται για τη ρητή συμφωνία για τις τεθείσες από την Υπηρεσία 

τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης του 

προσφερόμενου αντικειμένου.  

 

ε. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
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4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο έως την 25/08/2021, και ώρα 11: 00π.μ., στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην 

Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και 

στα ποσά.  

(Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά 

την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική) 

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση 

της σύμβασης.  

 

 

Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο 

σχετικό (δ) & στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 

4% επί της καθαρής προυπολογισθείσας αξίας. 

 

 

8.  Οι αριθμοί ανάληψης υποχρέωσης είναι οι εξής:  

 

 

 

9. Η παρούσα είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 

 

 

 

 

 

 
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ   

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ  

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ 

CPV: 30197630-1 

 

 

ΑΑ    778     ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΠΟΣΟ :       3.000,00€ 

 

 

 

KAE  1719  

ΑΑ      97     ΕΤΟΥΣ 2022 

 

ΠΟΣΟ :       2.114,60€ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ  

CPV: 30197643-5 

 

ΑΑ     779      ΕΤΟΥΣ 2021  

 

ΠΟΣΟ :       2.914,00€ 

 

KAE 1293 
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