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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

έξξεο,  27/ 09/ 2017 

          Α.Π.:     3115  
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Τ Π Ο Β Ο Λ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α    

 

Σν ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. To Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Δηνξζ.θαικ. ηα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 θαη 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), 

2. Σν Ν.4144/2013 (ΦΕΚ-88 Α/18 -04-2013 Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 

3. Σελ αξηζκ.202/21/29-5-2017 απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ ΚΜ κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ.200/20/23-5-2017 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο πλέιεπζεο 

κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο πγθξόηεζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο». 

4. Σα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5. Σν αίηεκα πξνκήζεηαο αγαζνύ κε αξηζκ. πξση.: 2779/06-09-2017 

(ΑΔΑΜ:17REQ001911965 2017-09-07). 

6. Σελ κε αξηζκ. 352/33/07-09-2017 Θέκα:21
ν
 (ΕΗΔ) (ΑΔΑ: 69ΘΞ469143-ΛΤΔ) 

απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξύκαηνο 

7. Σελ δέζκεπζε πίζησζεο κε Α/Α 260/2782/06-09-2017 (ΑΔΑ: ΧΓΝ5469143-ΕΥΗ). 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο  «Μεηακόμιζη ζηο νέο κηίριο ηοσ ημήμαηος ΣΕ 

Κιλκίς», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νθηώ ρηιίαδσλ εμήληα επξώ (8.060,00€) θαζαξό πνζό 

6.500,00€ + 1.560,00 (Φ.Π.Α 24%). Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Ιδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, ΚΑΕ 04.0419 πγθεθξηκέλα: 

 
α/α Περιγραθή CPV σνολικός Προϋπολογιζμός με 

Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 μεηακόμιζη ζην λέν θηίξην ηνπ 

Σκήκαηνο ΣΕ Κηιθίο 
98392000-7 8.060,00 0419 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
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1)  Ανηικείμενο ηης  σπηρεζίας (CPV: 98392000-7/Τπηρεζίες μεηεγκαηάζηαζης) 

Αληηθείκελν είλαη ε «Μεηακόμιζη ζην λέν θηίξην ηνπ Σκήκαηνο ΣΕ Κηιθίο», γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην. 

Αναλσηικές ηετνικές προδιαγραθές ηων σπό προμήθεια αγαθών: 

α/α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 Η κεηαθόκηζε ζα πεξηιακβάλεη: 

- απνζπλαξκνιόγεζε όζσλ αληηθεηκέλσλ-κεραλεκάησλ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο, 

- αζθαιέο παθεηάξηζκα όισλ (εηδηθόηεξα γηα ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Κισζηνϋθαληνπξγίαο ρξεηάδεηαη εηδηθή αζθαιήο ζπζθεπαζία/παθεηάξηζκα) 

- αζθαιήο ηνπνζέηεζή ηνπο ζε κεηαθνξηθά κέζα, 

- αζθαιήο νξηδόληηα κεηαθίλεζε κε εηδηθά αλπςσηηθά γεξαλνθόξα κεραλήκαηα όισλ ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ θαη ινηπώλ κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε όξνθν αιιά θαη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε όξνθν ζην λέν θηίξην, 

- αζθαιήο κεηαθνξά όισλ ησλ θηλεηώλ αληηθεηκέλσλ 

- ηνπνζέηεζε θαη επαλαζπλαξκνιόγεζε όισλ (γξαθεία-κεραλήκαηα θ.ι.π.), κε ηελ ππόδεημε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο, ζην λέν θηίξην, αλά ρώξν 

- αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε όισλ ησλ πηλάθσλ ζε ρώξνπο/ζέζεηο κεηά από ππόδεημε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο 

- απνζπλαξκνιόγεζε όισλ ησλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ από ην ππάξρνλ θηίξην, κε ηνπο 

ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπο θαη παθεηάξηζκα-κεηαθνξά-ηνπνζέηεζή ηνπο ζε απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο ζην λέν θηίξην 

- όια ηα πιηθά ράξηηλα ξνιά, ραξηόθνπηεο, πιαζηηθά/λάηινλ πεξηηύιημεο, θνιιεηηθέο ηαηλίεο θ.ι.π. 

ζε επαξθείο πνζόηεηεο γηα ην παθεηάξηζκα  

και αναλσηικά ανά τώρο, όπως παρακάηω: 

ΧΩΡΟ ΕΙΔΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Κ/Τ 

25 εργαςτθριακά μθχανιματα, 20 
κακίςματα, 11 πάγκοι, 1 
αςπροπίνακασ, 1 A/C, 1 θλεκτρικόσ 
πίνακασ, 1 ντουλάπα, 5 μεταλλικά 
ντουλάπια, 2 πάγκοι κουηίνασ, 9 
ράφια, κρεμάςτρεσ 

Οριηόντια μετακίνθςθ/μεταφορά και 
επανατοποκζτθςθ όλων των μθχανθμάτων με 
ειδικά ανυψωτικά γερανοφόρα μθχανιματα - 
αςφαλζσ πακετάριςμα όλων με ειδικζσ ςυςκευαςίεσ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Η/Τ 
25 κζςεισ εργαςίασ, 25 κακίςματα, 25 
Η/Τ, 1 ντουλάπα, 2 πίνακεσ, 2 ploter, 3 
εκτυπωτζσ, 1 A/C 

Οι κζςεισ εργαςίασ κα αποςυναρμολογθκοφν και κα 
επαναςυναρμολογθκοφν ςτο νζο κτιριο - αςφαλζσ 
πακετάριςμα όλων (pc, οκόνεσ, printer κ.λ.π.)  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΑΦΗ 
15 ραπτομθχανζσ, 15 κακίςματα, 1 
A/C, 1 γραφείο, 1 πάγκοσ, 1 ντουλάπα, 
1 ςιδερωτιριο, υφάςματα 

Οριηόντια μετακίνθςθ/μεταφορά και 
επανατοποκζτθςθ των ραπτομθχανϊν με ειδικά 
ανυψωτικά μθχανιματα - αςφαλζσ πακετάριςμα 
όλων 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΡΩΗ 

ΚΟΠΗ(αιθ.203) 

23 κρανία, 3 πάγκουσ, 2 πίνακεσ, 4 
ράφια τοίχου, ρολά/πακζτα 
υφαςμάτων 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΣΕΛΙΕ 17 ςχεδιαςτιρια, 7 ραπτομθχανζσ, 3 
ντουλάπεσ, 23κακίςματα, 1 πάγκοσ, 1 

Οριηόντια μετακίνθςθ/μεταφορά και τοποκζτθςθ 
των μθχανϊν με ειδικά ανυψωτικά γερανοφόρα 
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πίνακασ, 1 γραφείο, 2 A/C, 1 
τθλεόραςθ, ροφχα-υφάςματα,  

μθχανιματα - αποςυναρμολόγθςθ και 
επαναςυναρμολόγθςθ ςτο νζο κτιριο – αςφαλζσ 
πακετάριςμα όλων 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΕΔΙΟΤ 
24 πάγκοι, 18 κακίςματα, 1 ντουλάπα, 
1 πίνακασ, 1 A/C, 4 ραπτομθχανζσ, 3 
κοφκλεσ βιτρίνασ, ράφια 

Οριηόντια μετακίνθςθ/μεταφορά και 
επανατοποκζτθςθ των μθχανϊν με ειδικά 
ανυψωτικά γερανοφόρα μθχανιματα - 
αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΑΙΘΟΤΑ 101 70 κρανία, 2 πίνακεσ, 1 βιτρίνα, 1 A/C 
αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΑΙΘΟΤΕ 201 - 202 
58 κρανία, 2 πίνακεσ, 2 γραφεία, 1 
ςυςκευι προβολισ, 2 ςταντ με ροφχα 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
1.500 βιβλία, 1 γραφείο γκιςζ, 11 
πάγκοι ανάγνωςθσ, 10 ραφιζρεσ, 10 
Η/Τ, 1 A/C, 1 ραφιζρα τοίχου 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΓΡΑΦΕΙΑ: 
- 2

ου
 ορόφου (ατελιζ) 

- 2
ου

 ορόφου (ΕΔΙΠ) 
-1

ου
 ορόφου (κακθγθτι) 

- ιςογείου (ΕΣΕΠ) 
- ιςογείου (εκτάκτων) 
- ιςογείου (κακθγθτϊν) 

10 γραφεία, 10 ντουλάπεσ, γραφικό 
υλικό αρχείου, 10 κακίςματα, 2 A/C, 8 
Η/Τ 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων (ειδικά 
του αρχειακοφ γραφικοφ υλικοφ ςε ειδικά 
χαρτόκουτα) 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ: 
- γρ. Προζδρου 
- δφο γρ. γραμματείασ 
- γρ. ςυνελεφςεων 

5 γραφεία, 13 ντουλάπεσ, γραφικό 
υλικό αρχείου, 1 φωτοτυπικό, 5 Η/Τ 
με printer, 4 A/C, 1 τηαμαρία 
(αλουμίνιο/γυαλί) περίπου 2χ2 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων (ειδικά 
του αρχειακοφ γραφικοφ υλικοφ ςε ειδικά 
χαρτόκουτα) 

ΧΩΡΟ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ 
1 φωτοτυπικό, ράφια dexion 14 m

2
, 

διάφορα υλικά 

αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ ςτο 
νζο κτιριο – αςφαλζσ πακετάριςμα όλων ςε ειδικά 
χαρτόκουτα 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 
3 πίνακεσ ανακοινϊςεων, 2 πίνακεσ 
Rac (δικτφου) 

αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ όλων των πινάκων 
ςε χϊρουσ/κζςεισ μετά από υπόδειξθ του 
προςωπικοφ του τμιματοσ - αςφαλζσ πακετάριςμα 
όλων 

ΚΟΤΡΣΙΝΕ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

17 ςιδθρόδρομοι κουρτίνασ, 17 
κουρτίνεσ υφάςματοσ, 5 κουρτίνεσ 
ρολά, 9 κουρτίνεσ περςίδεσ 

αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ όλων ςε 
χϊρουσ/κζςεισ μετά από υπόδειξθ του προςωπικοφ 
του τμιματοσ - αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΕ 15 τεμ. 
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ όλων ςε 
χϊρουσ/κζςεισ μετά από υπόδειξθ του προςωπικοφ 
του τμιματοσ - αςφαλζσ πακετάριςμα όλων 

ΑΠΟΘΗΚΕ: 
- υπογείου 
- ιςογείου 

διάφορα αποκθκευμζνα υλικά (Η/Τ – 
Printer – ζπιπλα Η/Τ κ.λ.π.) 

αφαίρεςθ υλικϊν και επανατοποκζτθςθ όλων ςε 
χϊρουσ/κζςεισ αποκικευςθσ μετά από υπόδειξθ 
του προςωπικοφ του τμιματοσ - αςφαλζσ 
πακετάριςμα όλων 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ 
ΣΟΙΧΟΤ 

3 πινακίδεσ 

αφαίρεςθ όλων και επανατοποκζτθςι τουσ ςε 
χϊρουσ/κζςεισ αποκικευςθσ μετά από υπόδειξθ 
του προςωπικοφ του τμιματοσ - αςφαλζσ 
πακετάριςμα όλων 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ο ηόπος ηης προς εκηέλεζης σπηρεζίας είναι  ηο Τμήμα Στεδιαζμού και Tετνολογίας Ένδσζης  

ηοσ Ιδρύμαηος ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς (Δ/νζη:  3
ο
 Χιλ. Κιλκίς Μεηαλλικού). 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο σο άλσ δεηνπκέλεο ππεξεζίαο ζα είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πένηε (5) ημερών. 

Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δεηνύκελε ππεξεζία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Υαηδεπαλαγηώηε Κσλ/λν ηει. 23410 29876 εζση.21 (email: 

khatzip@teicm.gr). 

2)  Φάκελος Προζθοράς 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα Δηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), 

κέρξη θαη ηελ Πέκπηε  05/10/2017  θαη ώξα 10:00 κκ. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

«ΣΟΙΥΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»  (Πιήξεο Επσλπκία,  Σαρπδξνκηθή Δηεύζπλζε,  ηειέθσλν, 
fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – εθόζνλ  ππάξρεη) 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
Γηα ηελ  ππεξεζία «Μετακόμιση στο νέο κτίριο του τμήματος ΣΕ Κιλκίς» 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Ε.Ι.)  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

   ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Πέκπηε 05/10/2017 θαη  

   ώξα 10:00κκ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρωηόκολλο 

 

 
 

 

Ο θάκελος ηης προζθοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει ηα κάηωθι: 

• Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κε 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο  αξρήο,  από  ην  νπνίν  λα  πξνθύπηεη  όηη  ν  πξνζθέξσλ  είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.  

 Πηζηνπνηεηηθό από  ην  νπνίν λα  πξνθύπηεη όηη  ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή αξρή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο από 

ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 
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Η ππνρξέσζε απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.) ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπο. ηηο δε 

πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνπ Δηεπζύλνληα ύκβνπινπ θαη όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Ε., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

 

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθύςεη βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε. 

 
Ο Αζθώλ Καζήθνληα Πξύηαλε 

ηνπ Σ.Ε.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 
 
 

Αναζηάζιος Μωϋζιάδης 

Καθηγηηής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εςωτ. Διανομι: 

 psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ :  Χατηθπαναγιϊτθ Κων/νο  τθλ. 23410 29876 (email: khatzip@teicm.gr). 
 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 

mailto:psavvas@teicm.g

