
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

14-02-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 4343 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

   Υποκατάστημα 
Ταχ. Δ/νση: 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Υπεύθυνος: Νταραρά Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2413 504379  

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  
 
Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 28-02-2022 

Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 28-02-2022 
Ημέρα: Δευτέρα  
Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ    
ΚΑΕ 1311 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33170000-2 (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) 

33141200-2 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 
44523300-5 (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 
33141600-6 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ) 
33692210-2 (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

25.039,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 31.048,36€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 504/0, ΑΔΑ:Ψ3ΩΑ469066-8ΟΕ (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  κατόπιν της αριθ. 2ης/07-02-2022 Θ. 14ο 
(ΑΔΑ:ΨΨΦΗ469066-ΛΝ7) Απόφασης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο  & Τριανταφύλλειο», προκειμένου να προβεί στην 
παρακάτω προμήθεια: 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 
 

Α/Α 1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΗ 
ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Ο σωλήνας να είναι θερμοευαίσθητος με cuff σφαιρικού σχήματος το οποίο να 
φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχεται η τραχεία 
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ακολουθώντας τον αναπνευστικό κύκλο. Να φέρει ενσωματωμένο σωληνάκι 
αναρρόφησης. Να έχει κλίση ανατομική, να έχει οδηγό που ασφαλίζει με τον σωλήνα 
παρέχοντας ακαμψία για εύκολη εισαγωγή και να μην εξέχει 1 cm από το άκρο του 
σωλήνα. Το άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και ατραυματικό με οπή για 
γρήγορη-εύκολη εισαγωγή με τη μέθοδο Seldinger. Στο σωληνίσκο που φουσκώνει το 
cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα. 

Νο 7,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.036,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.036,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Νο 8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.036,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 2.ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

Με μηχανική μονή πτυχώμενη (pleated) μεμβράνη φιλτραρίσματος, αντιμικροβιακά-
αντιϊκά>99,999%. Με Minimal T.V. από 200ml και άνω. Με αντίσταση ροής <3,7cmH20/L 
στα 60L/min. Να προστατεύουν τον ασθενή ακόμη κι όταν το κύκλωμα αναπνευστήρα 
έχει, πιθανώς, μολυνθεί από ηπατίτιδα C, SARS και αιμοπτύελα (πιστοποίηση από 
προσπέκτους του οίκου κατασκευής). Να διατηρούν χαμηλή αντίσταση ροής, έστω και 
αν υπερβούν τις 24 ώρες χρήση (πιστοποίηση από προσπέκτους). Με οπή 
καπνογραφίας, απαραιτήτως με θηλιά συγκράτησης στο καπάκι, για την αποφυγή 
απώλειας και κινδύνου διασποράς. Χαμηλού βάρους έως 36gr, όχι ογκώδη και αυστηρά 
νεκρού χώρου<64ml. Ενηλίκων, Latex free. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 3.ΜΟΝΟΣ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ-TRANSDUCER 

Μορφομετατροπέας αιματηρής πίεσης(transducer) 
Το σετ να περιλαμβάνει: 
1.πλήρες σετ μορφομετατροπέα πίεσης με ενσωματωμένο μικροκύκλωμα μετατροπής 
της πίεσης (chip) 
2.συσκευή ορού χωρίς αεραγωγό 
3.προέκταση προς τον ασθενή ανθεκτική σε πιέσεις (500-760mmHg) μήκους περίπου 
150 cm. 
4.ο μορφομετατροπέας πίεσης φέρει δύο τρόπους έκπλυσης για ασφάλεια που να 
ενεργοποιούνται εύκολα από όλες τις γωνίες χρήσης. 
5.να είναι ελεύθερο latex (latex free). 
6.να είναι ελεύθερο πλαστικοποιητών (PHT Free) 
7.να είναι αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο(EO) 
8.να έχει οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα(να κατατεθεί το ένθετο οδηγιών 
χρήσης/insert) 
9.να φέρει σήμανση CE 
10.να παρέχονται δωρεάν από την προμηθεύτρια εταιρεία τα συνδετικά καλώδια με τα 
monitors του νοσοκομείου και τα στηρικτικά. 
 
TEMAXIA 200-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.008,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 4.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ. 
Να είναι από αφρολέξ πολυουρεθάνης μεγάλης πυκνότητας. Να επιτρέπουν την πολύ 
καλή αναπνοή του δέρματος, να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια, όχι πολύ μαλακά ώστε 
να μην πιέζονται από το βάρος του ασθενούς. Να είναι μη τοξικά και άφλεκτα. 
Απαραίτητο για την αποφυγή τραυματισμών σε αλλαγή θέσης (πρηνής) στους ασθενείς 
με covid-19. 
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α)ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ:ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ 23cm, 15cm, 
10cm, 8cm. 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ 100-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 501,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
β)ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ (ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 76cm Χ 
18cm. 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ 60-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 876,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
 
Α/Α 5. ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 

Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα τριπλού αυλού 7Fr μήκους 20 cm, το οποίο να 
διαθέτει μαλακό ατραυματικό άκρο, το οποίο να παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό 
τοίχωμα προστατεύοντάς το από τραυματισμούς και να περιέχονται στο σετ, πέραν του 
καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson για να μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας 
του σημείου παρακέντησης και να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και 
απώλεια αίματος, οδηγό σύρμα με ατραυματικά άκρα(1 ευθύ, 1 J-tip) με ειδικό σύστημα 
προώθησης, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης 18 Ga, ένα καθετήρα 18 Ga μήκους 
τουλάχιστον 6,35cm πάνω βελόνα παρακέντησης 20 Ga, αντάπτορα πρόσβασης για 
μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, στηρικτικά για τον καθετήρα. Το σετ να είναι 
αποστειρωμένο. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 150-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.220,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 6. ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ 

Με αποσπώμενο συνδετικό Υ και λείο εσωτερικό αυλό, με συνδετικό καπνογράφου και 
μήκους περίπου 180 cm, αποστειρωμένο, μιας χρήσης. Να έχει στη συσκευασία του 
ασκό δοκιμασίας στεγανότητας. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 150-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 921,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 7.ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ[VAC]. 
α)Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag) που να αποτελείται 
από: 

1. Σπόγγο πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag)  υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με 
πόρους 400 – 600 microns. Να διατίθεται σε μεγέθη: 
Medium(18cmX 12,5cmX3,2cm)   
Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω 
των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευόμενη  αρνητική πίεση 
στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  
min.   

2.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του 

τραύματος.  

3. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος  

ΤΕΜΑΧΙΑ 10-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (118,00€/ΤΜΧ) 1.180,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

β) Δοχείο συλλογής 

Σετ δοχείου συλλογής που αποτελείται από :  

κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα,  

 1000ml   
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     απόλυτα συμβατό με την συσκευή κενού VACULTA, που φέρει 

 α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων 

πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και 

τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη 

γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών 

δ) αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου 

ε) εξωτερική διαβάθμιση των ml  

ΤΕΜΑΧΙΑ 10-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (95,00€/ΤΜΧ) 950,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 8. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΓΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Με γλουταμίνη, αντιοξειδωτικούς παράγοντες και τριβουτυρίνη για πρώιμη ή 

συμπληρωματική εντερική σίτιση σε βαριά πάσχοντες, χαμηλής θερμιδικής αξίας 

0,5kcal/ml, χωρίς φυτικές ίνες.   

ΤΕΜΑΧΙΑ 45-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.935,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 9. ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
Με 1,5 kcal/ml, για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη(≥17%), 
με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή οσμωτικότητα<155Osmol/lt, για αυξημένες θερμιδικές 
και πρωτεϊνικές απαιτήσεις και αποφυγή διαρροιών. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 300-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.340,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 31.048,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
Φ.Π.Α. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης τακτικών διαγωνισμών που εντάσσονται τα ανωτέρω είδη, 
οι συμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία, θα 
διακοπούν μονομερώς. 
 
Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
 
Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς να περιέχει, εκτός των άλλων, που αφορούν την 
τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα: 
 
1)Υπεύθυνη Δήλωση  εκ μέρους του οικονομικού φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται: α)στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 
                      β)στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου           
εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43. 
2.Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται: 
                  α)Η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος 
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                   β)Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν         
                   καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της(Ν. 4782/2021 Άρθρο 36). 
3.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση  και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή(π.χ. 
ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
4.Οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά ότι τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι ετοιμοπαράδοτα έως 5 ημέρες από την έγγραφη 
παραγγελία που θα τους αποσταλεί. 
 
 Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE). 
 
Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η 
πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο  
 
Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»   
                                                                                                             

 
                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                               Ο  Διοικητής του 
                                                                                        Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
                                                                                «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
                                                                                       
                                                                                                   
 
                                                                                         ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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