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                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη   
Τηλέφωνο: 2613 600163 
Fax : 2610 423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr                                                     

Πάτρα,       25-09-2015 

 
Αριθ.Πρωτ.:123123/8756 

 
 

 
 
 

 
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο  
               κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων γραφείου για την  
               κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της  Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.στο Νομό Αχαΐας »  
 
 

Η Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ογδόντα τεσσάρων (84) τεμαχίων 
επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της στο Νομό Αχαΐας,  ως 
ακολούθως: 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

 
 

ΧΡΩΜΑ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε τμχ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ) (*) 

 
 
 

Κ.Α.Ε 

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Βιβλιοθήκες ανοικτές - 
Ραφιέρες 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας  

8 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
            9.500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η χαμηλότερη 
τιμή για το 

σύνολο των 
ειδών της 

προμήθειας 

Βιβλιοθήκες ανοικτές - 
κλειστές 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας  

7 
 

Βιβλιοθήκες – Ερμάρια 
κλειστά  

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

21 

Καρέκλες γραφείου 
τροχήλατες με 

μπράτσα 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

17 

Καρέκλες γραφείου 
τροχήλατες χωρίς 

μπράτσα 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

1 

Καρέκλες επισκεπτών  Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

4 

Συρταριέρες  
τροχήλατες 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

11 

Γραφεία 
 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

5 

Γραφεία με γωνία Η/Υ Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

6 

Γωνία – επέκταση 
γραφείου Η/Υ 

Επιλογής της 
Υπηρεσίας 

1 

Κρεμάστρες - 
Καλόγεροι 

Μαύρο 3 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
84 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 
              
(*) στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης  και 
εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών. 
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει της πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 1711.  

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ανάθεσης.   
 

ΤΡΟΠΟΣ,ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει 
εφάπαξ εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,  στις κατά τόπους 
υπηρεσίες της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. και συγκεκριμένα εντός της πόλης των Πατρών. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Το 100% της συμβατικής αξίας με έκδοση χρηματικού εντάλματος  στο 
όνομα του προμηθευτή κατόπιν εκδόσεως πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
 
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  Η παράδοση, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των 
προμηθευόμενων ειδών θα πραγματοποιείται  κατόπιν συνεννοήσεως του προμηθευτή  με τους 
υπεύθυνους παραλαβής  στους  χώρους  για τους  οποίους  προορίζονται. 
 
 
                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
 

                                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ  

 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι καινούργια και 
αμεταχείριστα. 

 

Το σύνολο της προμήθειας θα καλύπτεται από εγγύηση του προμηθευτή, διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των 
προσφερομένων επίπλων. Για το χρονικό αυτό διάστημα, ο προμηθευτής δεσμεύεται 
να εξυπηρετήσει τους όρους της εγγύησης και να παρέχει δωρεάν επισκευή, 
συντήρηση και υποστήριξη  του εξοπλισμού καθώς και ανταλλακτικά. 
Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού η εγγυητική ευθύνη του προμηθευτή 
περιορίζεται στην παροχή εξειδικευμένου προσωπικού για τις εργασίες εγκατάστασης 
και την έγκαιρη υλοποίηση της προμήθειας. 

 

Η τεχνικοοικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει χρωματολόγιο και φωτογραφίες 
(prospectus) των προς προμήθεια ειδών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ – ΡΑΦΙΕΡΕΣ 
Διαστάσεις Ύψος 2,00 Χ Πλάτος 0,90 Χ Βάθος 0,45                  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
                    Ύψος 0,90 Χ Πλάτος 3,00 Χ Βάθος 0,50                  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
                    Ύψος 1,00 Χ Πλάτος 1,00 Χ Βάθος 0,50                  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
                    Ύψος 2,00 Χ Πλάτος 0,50 Χ Βάθος 0,45                  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
                    Ύψος 2,20 Χ Πλάτος 1,80 Χ Βάθος 0,40                  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
                    Ύψος 1,00 Χ Πλάτος 0,80 Χ Βάθος 0,44                  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
Ενδεικτικές διαστάσεις με γενική απόκλιση +/- 0.05 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ – ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
Διαστάσεις Ύψος 2,00 Χ Πλάτος 0,90 Χ Βάθος 0,45                  ΤΕΜΑΧΙΑ 6 
                    Ύψος 1,80 Χ Πλάτος 0,60 Χ Βάθος 0,40                  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
Ενδεικτικές διαστάσεις με γενική απόκλιση +/- 0.05 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ – ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 
Διαστάσεις Ύψος 2,00 Χ Πλάτος 0,90 Χ Βάθος 0,45                ΤΕΜΑΧΙΑ 13 
                    Ύψος 1,00 Χ Πλάτος 2,00 Χ Βάθος 0,50                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
                    Ύψος 0,90 Χ Πλάτος 0,70 Χ Βάθος 0,50                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
                    Ύψος 0,80 Χ Πλάτος 0,90 Χ Βάθος 0,50                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
                    Ύψος 0,90 Χ Πλάτος 1,00 Χ Βάθος 0,50                ΤΕΜΑΧΙΑ   2 
                    Ύψος 1,00 Χ Πλάτος 1,60 Χ Βάθος 0,60                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
                    Ύψος 1,90 Χ Πλάτος 0,70 Χ Βάθος 0,40                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
                    Ύψος 0,70 Χ Πλάτος 0,60 Χ Βάθος 0,40                ΤΕΜΑΧΙΑ   1 
Ενδεικτικές διαστάσεις με γενική απόκλιση +/- 0.05 

 

Τα συστατικά μέρη των βιβλιοθηκών – ερμαρίων (βάση, καπάκι, πλαϊνά, πόρτες) θα 
πρέπει να είναι από μοριοσανίδα, αμφίπλευρα επενδυμένη εργοστασιακά με 
μελαμίνη σαγρέ-μάτ, μονόχρωμη ή απομίμηση καπλαμά. Η επενδυμένη μοριοσανίδα 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά έκλυσης φορμαλδεϋδης 
(μικρότερα από 8 mg/100gr) και θα βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά, πλάτη, 
πόρτες) να είναι τουλάχιστον 18mm.Το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού 
από PVC να είναι τουλάχιστον 1,5 mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων 
στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφια) να είναι τουλάχιστον 25mm και το πάχος του 
θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC τουλάχιστον 2mm. 

 

Οι πόρτες θα προσαρμόζονται στα πλαϊνά κατακόρυφα στοιχεία με ειδικούς 
ελατηριωτούς μεντεσέδες, ρυθμιζόμενους, χωνευτούς στα ντουλαπόφυλλα – πόρτες 
και βιδωτούς στα πλαϊνά στοιχεία. 
Οι πόρτες θα διαθέτουν χειρολαβές διπλής στήριξης και θα κλειδώνουν με κλειδαριά.  
Οι μεντεσέδες και οι κλειδαριές να είναι συμβατές με προδιαγραφές των χωρών-
μελών της Ε.Ε. και να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ή /και εργαστηριακών 
δοκιμών. Τα στηρίγματα (δύο ανά πλευρά) για τα ράφια να είναι μεταλλικά. 

 

Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg 
ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, θα πρέπει η 
παραμόρφωση να είναι μικρότερη από το 1/250 του μήκους του ραφιού. 

 

Οι βιβλιοθήκες να διαθέτουν ένα σταθερό ράφι (να είναι κατασκευαστικό μέρος του 
σκελετού της βιβλιοθήκης) από επενδυμένη μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 20mm 
τοποθετημένη σε ύψος περίπου 80 cm από το δάπεδο και κινητά ράφια από 
επενδυμένη μοριοσανίδα. Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για στηρίγματα, 
ώστε τα ράφια να μπορούν να μετακινούνται καθ’ ύψος. 

 

Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογής των συστατικών μερών της βιβλιοθήκης 
(βάση – πλαϊνά - σταθερό ράφι – καπάκι - πλάτη) πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη 
μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. 

 

                                            ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Τροχήλατες με μπράτσα & ψηλή πλάτη (όχι διευθ/κού τύπου)   
                                                                                                      ΤΕΜΑΧΙΑ 16 
Τροχήλατες με μπράτσα (διευθυντικού τύπου)                        ΤΕΜΑΧΙΑ  1 
Τροχήλατες χωρίς μπράτσα                                                       ΤΕΜΑΧΙΑ  1 

 

Θα είναι με μπράτσα ή χωρίς (ως αναφέρεται ανωτέρω), τροχήλατες με ακτινωτή 
βάση από συνθετικό υλικό ή αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Η πλάτη θα 
είναι ψηλή (διευθυντικού τύπου ή μη ως αναφέρεται ανωτέρω) και θα υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της και θα φέρει σύστημα υποστήριξης μέσης με 
ρύθμιση ύψους. Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ΄ ύψος. Το υπόστρωμα θα είναι από 
αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης από δερματίνη μαύρη. 

 

                                            ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  4 

 

Θα είναι χωρίς τροχούς και μπράτσα και η βάση τους από συνθετικό υλικό ή 
αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Η πλάτη θα είναι χαμηλή και η επένδυση 
του καθίσματος και της πλάτης από δερματίνη μαύρη. 

 

                                            ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  11 

 

Θα είναι τροχήλατες με 3 συρτάρια εξ ολοκλήρου συρόμενα και 1 συρτάρι - 
μολυβοθήκη και θα διαθέτουν κλειδαριά. Θα είναι κατασκευασμένες από έγχρωμες 
μελαμίνες στις αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και όλα τα 
εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους 
τουλάχιστον 1,5 mm στρογγυλεμένη στην άκρη στις ίδιες αποχρώσεις. 
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                                                      ΓΡΑΦΕΙΑ 
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  5 

 

Θα είναι διαστάσεων : Μήκος 1,60 Χ Πλάτος 0,80 Χ Ύψος 0,70. Θα είναι 
κατασκευασμένα από έγχρωμες μελαμίνες στις αποχρώσεις που θα υποδειχθούν 
από την υπηρεσία και όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι καλυμμένα με 
ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 mm στρογγυλεμένη στην άκρη στις ίδιες 
αποχρώσεις. 

 

                                             ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Η/Υ 
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  6 

 

Θα είναι διαστάσεων : Μήκος 1,40 Χ Πλάτος 0,80 Χ Ύψος 0,70 με βοηθητικό γραφείο 
διαστάσεων : Μήκος 0,80 Χ Πλάτος 0,60 Χ Ύψος 0,70 και γωνία διαστάσεων : Μήκος 
0,80 Χ Πλάτος 0,60. Θα είναι κατασκευασμένα από έγχρωμες μελαμίνες στις 
αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και όλα τα εμφανή περιθώρια 
(σόκορα) θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 mm 
στρογγυλεμένη στην άκρη στις ίδιες αποχρώσεις. 

 

                                    ΓΩΝΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Υ 
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  1 

 

Το βοηθητικό γραφείο θα είναι διαστάσεων : Μήκος 0,80 Χ Πλάτος 0,60 Χ Ύψος 0,70 
και η γωνία διαστάσεων : Μήκος 0,80 Χ Πλάτος 0,60. Θα είναι κατασκευασμένα από 
έγχρωμες μελαμίνες στις αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και 
όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους 
τουλάχιστον 1,5 mm στρογγυλεμένη στην άκρη στις ίδιες αποχρώσεις. 

 

                                        ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ  
                                                                                                  ΤΕΜΑΧΙΑ  3 

 

Θα είναι δαπέδου και χρώματος μαύρου. 
 

 
 
 

 Τρόπος υποβολής της ενιαίας οικονομικοτεχνικής προσφοράς 
 

1) Η προσφορά απαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συμμόρφωση του 
προσφέροντος με την σειρά που αναγράφονται ανωτέρω (Πίνακας Β΄-Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 
2) Οι τιμές θα δίνονται ως ακολούθως : 
    Τιμή μονάδος για την προμήθεια κάθε είδους και το συνολικό κόστος της προμήθειας (84 τμχ) 

(συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων & Φ.Π.Α.). 
    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 
    Οι τιμές προσφοράς προ Φ.Π.Α. υπόκεινται σε κρατήσεις ως εξής : 

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

    -    Κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού, Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α’ /15.09.2011) κατά την πληρωμή. 
 
 Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο 
μέχρι την 06-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441,  2ος όροφος στην Δ/νση 
Οικονομικού - Γραμματεία. 
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από 
την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα : 
«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια  επίπλων γραφείου για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών της  Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.στο Νομό Αχαΐας» 
 
Στοιχεία του υποψηφίου : (πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου και fax) 
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Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2ος όροφος - Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικού -  Υπόψη 
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apd-depin.gov.gr 
(ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), στο δικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία 
Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ. 
     
 
 
 
         Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
 
 

            Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών  
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Γραφεία Γενικών Δ/ντών Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
3.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ΄αριθ.90123/6844/23-7-2015 απόφασης 
 
Κοινοποίηση 
Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  
   
Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Οικονομικού (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Τμήμα Π/Υ 
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