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Αλαθνξηθά κε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηεο σο άλσ πξάμεο (ή ππνέξγνπ) ζπκκεηείραλ 2 θνξείο
(1 εηαηξία, 1 Μ.Κ.Ο.)
Τα ζρόιηα πνπ ειήθζεζαλ ηεξνύληαη ζην θάθειν ηεο πξάμεο, θαη επεμεξγάζηεθαλ από ηνλ
Φνξέα (Αλαζέηνπζα Αξρή).
Σπλεκκέλα.
1) Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
Α/Α

σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή
κοινή ομάδα
παπαηηπήζεων)
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.)

1.

2.

(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ
Β.2.3, ελίδα 65)
Πξνηείλεηε λα πξνζηεζεί ζηα
Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο
Γήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή γηα
Παξνρή Υπνζηήξημεο ζηνλ
Υπνςήθην Αλάδνρν γηα ηελ
Πξνκήζεηα ησλ Ιαηξηθώλ
Σπζθεπώλ, νύησο ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη όηη δε ζα
ππάξμνπλ απνθιίζεηο ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ ή
έθπησζε ζηελ πνηόηεηα ηνπ
παξερόκελνπ εμνπιηζκνύ.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ

[path (διαδρομή εύρεζης εγγράφοσ)]
Ελεγτόμενο Έγγραφο

Απάνηηζη
Γικαιούσος –
Δνζωμαηώθηκε
ζηη Γιακήπςξη:
ΝΑΙ

Σεκμηπίωζη
Απάνηηζηρ

Τποβάλλων
(Φοπέαρ,
Οπγανιζμόρ,
Δηαιπεία )

√

Τν ζρόιην ιήθζεθε
ππόςηλ, θαη ε ελ ιόγσ
απαίηεζε
ζπκπεξηιήθζεθε σο
απαξαίηεην
δηθαηνινγεηηθό
ζπκκεηνρήο γηα ηνπο
ππνςεθίνπο αλαδόρνπο

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

√

Σην ηειηθό ηεύρνο

Σεσνολογικέρ Λύζειρ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ζελ. 1 / 7

Β_1-Δ09-Ε01, εκδ.1

Β.1.3, ελίδα 65)
Σηελ παξάγξαθν Β.1.3
«Ννκηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην
Γηαγσληζκνύ» αλαθέξεηαη ό,ηη

δηαθήξπμεο
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
όιεο νη δηαηάμεηο από
ηηο νπνίεο δηέπεηαη ν
δηαγσληζκόο

Υ+ Α.Δ.

√

Θα γίλεη ε αιιαγή ζην
ηειηθό ηεύρνο ζύκθσλα
κε ηελ ππόδεημε ζαο.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

√

Τν ζρόιην ζαο ιήθζεθε
ππόςηλ θαη ζα
ελζσκαησζεί ζην
ηειηθό ηεύρνο, θαζώο
θξίλεηαη όηη νη ελ ιόγσ
απαηηήζεηο
απνδεηθλύνπλ ηελ
ηθαλόηεηα ησλ
ππνςεθίσλ αλαδόρσλ
λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ηνπ παξόληνο έξγνπ.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

√

Έγηλε ελζσκάησζε ηνπ

Σεσνολογικέρ Λύζειρ

ΟΧΙ

Ο Γηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηηο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
πξννίκην ηεο Απόθαζεο
Γηελέξγεηαο ηνπ. Θεσξνύκε

3.

4.

5.

πσο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ
αλαιπηηθά όιεο νη δηαηάμεηο
από ηηο νπνίεο δηέπεηαη ν
δηαγσληζκόο, πξνθεηκέλνπ λα
κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο
θαη λα είνλαη ζαθέο ζηνπο
Υπνςήθηνπο Αλαδόρνπο ην
λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην ηνπ
δηαγσληζκνύ.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ
Β.2.6, ελίδα 84)
Η αξίζκεζε ζα πξέπεη λα
αιιάμεη από Α.5.5.1 θαη Α.5.5.2
ζε Β.2.6.1 θαη Β.2.6.2
αληίζηνηρα.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ
Β.2.6, ελίδα 84)
Σηελ Παξάγξαθν Τερληθή θαη
Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα ζα
πξέπεη ην πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
ISO9001:2000 λα
αληηθαηαζηαζεί από ην
ηειεπηαίν πξόηππν
ISO9001:2008, ελώ ζα πξέπεη
νη Υπνςήθηνη Αλάδνρνη λα
δηαζέηνπλ θαη πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο πνηόεηεηαο
ISO13485, ην νπνίν
ηεθκεξηώλεη ηε δπλαηόηεηα
ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ λα
ζρεδηάδνπλ, παξάγνπλ,
ζπληεξνύλ θαη δηαθηλνύλ
ηαηξνηερλνινγηθά πξνηόληα θαη
εμνπιηζκό. Οη απαηηήζεηο απηέο
σο ειάρηζηεο πξνππνζέζεηο
ζπκκεηνρήο, πηζηεύνπκε πσο
ζα επλνήζνπλ ηνλ
αληαγσληζκό, θαη ζα
πξνζειθύζνπλ ππνςήθηνπο
αλαδόρνπο ηθαλνύο λα
αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο
εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

6.

7.

8.

Β.3.2.2, ελίδα 92)
Πξνηείλεηαη ζηα πεξηερόκελα
ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο νη
ππνςήθηνη αλάδνρνη λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αληίιεςε
ηνπο γηα ην έξγν θαη ηελ
ζθνπηκόηεηα πινπνίεζεο ηνπ,
θαζώο θαη λα δώζνπλ κηα
πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ πνπ ν Γήκνο
ζέηεη.
Κάηη ηέηνην, θαηά ηε γλώκε
καο, ζα δηαζθαιίζεη όηη ν
αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, έρεη
θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο
αλάγθεο πινπνίεζεο, θαζώο
θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα
ηελ επηηπρία θαη νινθιήξσζε
ηνπ Έξγνπ ρσξίο απνθιίζεηο
από ηα πξνθαζνξηζκέλα
ρξνληθά θαη ηερληθά όξηα.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ
Β.4.1.4, ελίδα 101)
Πξνηείλεηαη ζηελ Παξάγξαθν
Β4.1.4 Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο
θξηηεξίσλ ηερληθήο
αμηνιόγεζεο, λα πξνζηεζεί κηα
αθόκα Πξνδηαγξαθή Τερληθήο
Λύζεο, ζρεηηθά κε ηελ
Σπλνιηθή αληίιεςε ηνπ έξγνπ,
θαζώο θαη ηνπο ζθνπνύο
απηνύ. Δπίζεο ζα ήηαλ θαιό λα
αλαθεξζεί όηη ν Γήκνο δύλαηαη
λα θαιέζεη ηνπο Υπνςήθηνπο
Αλαδόρνπο πξνθεηκέλνπ απηνί
λα παξνπζηάζνπλ ηελ ιύζε
ηνπο, θαη λα έρεη ν Γήκνο κηα
πην νινθιεξσκέλε εηθόλα,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη
ζηελ νξζόηεξε αμηνιόγεζε
ησλ πξνζθνξώλ.
(Μέπορ Β, Παπάγπαθορ
Β4.1.5, ελίδα 102)
Πξνηείλεηαη ζηελ Παξάγξαθν
Β4.1.5 λα αθαηξεζεί ε
απαίηεζε Τν ζπγθξηηηθό
θόζηνο Κ θάζε Πξνζθνξάο λα
πεξηιακβάλεη: ην θόζηνο
ζπληήξεζεο ησλ εηώλ κεηά
ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε
θαη έσο ηε ιήμε ηεο ΠΔΣ,
ρσξίο ΦΠΑ, θαζώο ε απαίηεζε
είλαη γηα 1 έηνο ζπληήξεζε.
(Μέπορ C, Παπάγπαθοι

ζρνιίνπ ζαο ζην ηειηθό
ηεύρνο.

Υ+ Α.Δ.

√

Ο πίλαθαο ηεο
Παξαγξάθνπ Β4.1.4
έρεη αιιαρηεί ζην
ηειηθό ηεύρνο, θαζώο
θαη ηα αληίζηνηρα
πνζνζηά αμηνιόγεζεο.
Δπίζεο ν Γήκνο έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θαιέζεη
ηνπο ππνςήθηνπο
αλαδόρνπο γηα κηα
παξνπζίαζε ηεο ιύζεο,
όπσο απηό αλαθέξεηαη
ξεηώο ζην ηειηθό
ηεύρνο.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Έγηλε ε αιιαγή ζην
ηειηθό ηεύρνο, θαη
πιένλ είλαη ζε απόιπηε
αληηζηνηρνία θα κε ην
Μέξνο Α ηεο
δηαθήξπμεο.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ

√

Σηνπο Πίλαθεο

Σεσνολογικέρ Λύζειρ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

9.

10.

11.

12.

C3.1-3.5 ελίδα 16-20)
Θεσξνύκε πσο πξέπεη λα
απαηηεζεί πηζηνπνίεζε ISO
(ISO 9001, ISO 13485 , EN
46001 medical devices)
θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή
γηα όιεο ηηο πξνζθεξόκελεο
ηαηξηθέο ζπζθεπέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
πνηόηεηα ησλ ππό πξνκήζεηα
ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ.
(Μέπορ C, Παπάγπαθορ
C3.3-3.5, ελίδα 18-20)
Θεσξνύκε πσο πξέπεη λα
αθαηξεζεί ε απαίηεζε γηα ηνλ
θαλνληζκό FCC part 15 ζηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ ηαηξηθώλ
ζπζθεπώλ, θαζόηη θάηη ηέηνην
δελ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ
πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο ησλ ελ
ιόγσ ζπζθεπώλ.
(Μέπορ C, Παπάγπαθορ
C3.2, ελίδα 17)
Θεσξνύκε όηη ε απαίηεζε γηα
ην Standard PrEN124703:1997, ASTM-112E, δελ
εμππεξεηεί θάπνην ζθνπό
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
ππό πξνκήζεηα ζπζθεπώλ,
θαζώο ην ζπγθεθξηκέλν
πξόηππν αλαθέξεηαη θπξίσο
ζηε ζπκκόξθσζε ησλ
πνιπθξπζηαιιηθώλ πιηθώλ.
(Μέπορ C, Παπάγπαθορ
C3.5, ελίδα 20)
Πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί
απαίηεζε γηα ηα gateways,
νύησο ώζηε απηά λα έρνπλ
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε απιή
ηειεθσληθή γξακκή.
(Μέπορ C, Παπάγπαθορ

ΟΦΙ

Πξνδηαγξαθώλ ζην C
Μέξνο ηεο δηαθήξπμεο,
γίλεηαη αλαιπηηθή
αλαθνξά ζηηο
πηζηνπνηήζεηο πνπ ζα
πξέπεη λα πιεξνύλ νη
ζπζθεπέο
πξαγκαηνπνίεζεο
ηαηξηθώλ κεηξήζεσλ

Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Τν ζρόιην ζαο ιήθζεθε
ππόςηλ, θαη ε
πηζηνπνίεζε CE
θξίλεηαη επαξθήο.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Η ελ ιόγσ απαίηεζε
αλαθέξεηαη ζε
ζεξκόκεηξα, θαη εθ
παξαδξνκήο
ζπκπεξηιήθζεη ζην
πξνζρέδην, ζπλεπώο ζα
αθαηξεζεί από ηελ
ηειηθή δηαθήξπμε.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Τν ζρόιην ζαο ιήθζεθε
ππόςηλ θαη ζα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
ηειηθή δηαθήξπμε.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ

√

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ

Σεσνολογικέρ Λύζειρ

13.

14.

15.

C3.16, ελίδα 27)
Θεσξνύκε, πσο νη
πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο
ηνπ Ιαηξηθνύ Φαθέινπ όπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζην Μέξνο
C, θαζώο θαη ε πεξηγξαθή ηεο
Δθαξκνγήο ζην Α κέξνο ηεο
δηαθήξπμεο, δελ είλαη επαξθείο
δεδνκέλνπ ηεο ζεκαληηθόηεηαο
ηεο Δθαξκνγήο ζηελ επηηπρία
ηνπ ζπλνιηθνύ Έξγνπ. Ψο εθ
ηνύηνπ πξνηείλνπκε ηνλ
εκπινπηηζκό ησλ
πξνδηαγξαθώλ κε ηα ζηνηρεία
ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη
ζην θάθειν ηνπ θάζε αζζελή
(όπσο Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία,
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ζπγγελώλ, ζηνηρεία εμεηάζεσλ,
παξαζρεζέλησλ ζπζθεπώλ,
θιπ), θαζώο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα ηηο
δπλαηόηεηεο πξνβνιήο θαη
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ από
δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο,
πξνθεηκέλνπ ε ιύζε ε νπνία
ζα δνζεί λα αληαπνθξίλεηαη
πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
Γήκνπ.
(Μέπορ C, Πποδιαγπαθέρ)
Θεσξνύκε, πσο ζα πξέπεη λα
πξνζηεζνύλ πξνδηαγξαθέο γηα
ηα Παξαδνηέα ηεο Α Φάζεο
ηνπ Έξγνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα
γηα ηελ Οξηζηηθή Μειέηε
Δθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ θαηαλνεηέο από ηνπο
ππνςήθηνπο αλαδόρνπο νη
αθξηβείο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ
ζρεηηθά κε ηα Παξαδνηέα ηεο
Α Φάζεο.
Σην ηκήκα Β ηεο δηαθήξπμεο
ζειίδΑ 100 πξνηείλνπκε ε
αλαινγία λα αιιάμεη ζε 70-30
από 85-15 όπσο είλαη άιισζηε
θαη νη ππνδείμεηο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ Δ.Π.
«Χεθηαθή Σύγθιηζε».
Η απαίηεζε γηα πηζηνπνηεκέλε
επαγγεικαηηθή κεζνδνινγία
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ όπσο
απαηηείηαη ζηε ζειίδα 84 ηεο
δηαθήξπμεο ζεσξνύκε όηη είλαη
ππεξβνιηθή γηα ην είδνο θαη ηε
θύζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ. Πξνηείλνπκε λα
απαιεηθζεί.

ΟΦΙ

Ιαηξηθνύ Φαθέινπ
παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζην Μέξνο C
ηεο δηαθήξπμεο, θαη
θαηαγξάθνπλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελ
ιόγσ εθαξκνγή.

Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο
Οξηζηηθήο Μειέηεο
Δθαξκνγήο
παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά ζην Μέξνο C
ηεο δηαθήξπμεο, θαη
θαηαγξάθνπλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο
ηνπ Γήκνπ.

Σεσνολογικέρ Λύζειρ
Υ+ Α.Δ.

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Τν ζρόιην ζαο ιήθζεθε
ππόςε θαη ε αλαινγία
άιιαμε ζε 80-20.

Μ.Κ.Ο. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ»

ΝΑΙ
ΟΦΙ

√

Καηόπηλ ππόδεημεο ζαο
ε ελ ιόγσ απαίηεζε ζα
αθαηξεζεί από ην
ηειηθό ηεύρνο, θαζώο
δελ θξίλεηαη
απαξαίηεηε.

Μ.Κ.Ο. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΡΙΩΝ ΣΡΙΣΩΝ»

16.

Σηε ζειίδα 32 ηνπ Μέξνπο Α
ηεε δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη:
«Σεκεηώλεηαη όηη πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζεί ε
δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο, όιεο νη αζζέλεηεο,
ηα ζπκπηώκαηα, παξάπνλα,
θιπ ζηνΦάθειν Φξνληίδαο ζα
είλαη θσδηθνπνηεκέλα κε βάζε
ην ICD-10 (International
Statistical Classification of
Diseases and Health Problems
10th Revisin (ICD-10) ηνπ
World Health Organization.
Οη παξαπάλσ αλαθνξέο
ελδέρεηαη λα δξάζνπλ
πεξηνξηζηηθά ζηηο
πξνηεηλόκελεο ιύζεηο.
Πξνηείλεηαη λα απαιεηθζεί ε ελ
ιόγσ απαίηεζε θαη λα
απαηηεζεί απιώο ε εθαξκνγή
λα είλαη ζπκβαηή κε βάζε ηα
δηεζλή θαη επξσπαηθά πξόηππα
αλαθνξηθά κε ηα ηαηξηθά
δεδνκέλα.

ΝΑΙ

Η πηνζέηεζε θαη ρξήζε
ηεο 10εο Αλαζεώξεζεο
ηνπ ICD από όινπο
ηνπο θνξείο ηνπ ηνκέα
πγείαο ζηελ Διιάδα ζα
δώζεη ηε δπλαηόηεηα
εθζπγρξνληζκνύ θαη
βειηίσζεο ηεο
πιεξνθόξεζεο γηα ηε
πγεία ζηε ρώξα καο. Σε
δηεζλέο επίπεδν, ε
πηνζέηεζε θαη ρξήζε
ηεο 10εο Αλαζεώξεζεο
ηεο ICD βνεζάεη ζηελ
παξαγσγή απόιπηα
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ
λνζεξόηεηαο θαη
ζλεζηκόηεηαο όπσο
απηά δηαηίζεληαη από
ηηο δηάθνξεο
βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο
ΠΟΥ θαη άιισλ δηεζλώλ
νξγαληζκώλ.
Δθηόο όκσο ηεο
δηεζλνύο δηάζηαζεο
ησλ σθειεηώλ από ηε
ρξήζε ηεο ICD-10,
ππάξρνπλ θαη
νθέιε ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηδεκηνινγηθή
παξαθνινύζεζε ηεο
επίπησζεο θαη ηνπ
επηπνιαζκνύ ησλ
λόζσλ θαη άιισλ
ζπλαθώλ πξνβιεκάησλ
πγείαο, θαη ηελ
παξαγσγή
αμηόπηζησλ ζηαηηζηηθώλ
ζηνηρείσλ ηόζν ζε
εζληθό επίπεδν, όζν θαη
ζε πεξηθεξεηαθό,
ηνπηθό,
αιιά θαη ζε επίπεδν
κνλάδαο πγείαο. Σηελ
θαζεκεξηλή θιηληθή
πξάμε, ε ICD-10 κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ
ηαηξηθό θάθειν, ζηα
πηζηνπνηεηηθά ζαλάηνπ,
γηα ηελ έθδνζε
θαηεπζπληεξίσλ
νδεγηώλ θαη γηα ηελ
έξεπλα. Τέινο,
ζπκβάιιεη
απνηειεζκαηηθά ζηελ
απνδνηηθόηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα
πγείαο αθνύ
δηεπθνιύλεη ζέκαηα
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δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο ππεξεζηώλ
πγείαο, όπσο ηελ
απνδεκίσζε ησλ
ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη
ηελ παξαθνινύζεζε θαη
αλάιπζε ησλ δαπαλώλ
πγείαο, δηεπθνιύλνληαο
ην ζρεδηαζκό θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ πόξσλ
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε
λα βειηηώλνληαη ηόζν ε
πνηόηεηα όζν θαη ε
απνδνηηθόηεηα ησλ
ππεξεζηώλ πγείαο.
Ο Υπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ Πξάμε

