
 

 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ K.H.M.ΔΗ.Σ.
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Δράμα    10-06-2022  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                           Αρ. πρωτ.:    22593 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση:Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία   
      66133 Δράμα                
Πληρ.: Β. Καρβουνίδου                                         
Τηλ.:  2521350688                                                                Προς: Λογιστήριο 
                                                             Κοιν.: Τμήμα Προμηθειών    
 
 
Θέμα: «Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Δράμας». 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η  Σ Η  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 
 
Έχοντας υπόψη: 

• τα άρθρα 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, 
με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')  

• το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 

• το άρθρο 97 και την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)  

• την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 

• του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• τις διατάξεις του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

• τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ αρ.201/Α/2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων....” 

• Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

• Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ αρ.85/τ.Α'/11-04-2012) 
 
  Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.3463/2006 “Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα 
πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή "βίντεο" ή με κάθε άλλο πρόσφορο 

ηλεκτρονικό μέσο .... ” 
 
 Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ αρ.85/τ.Α'/11-04-2012): “Οι 

εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών”.  
 

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση της εύρυθμης τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου Δράμας και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν ισχύ σύμβαση λήγει στις 30/6/2022 και οι υφιστάμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για 
σύναψη ετήσιας σύμβασης, θα πρέπει να προβούμε στην ανάθεση των εργασιών 
απομαγνητοφώνησης πρακτικών των  συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών για το χρονικό 
διάστημα από 1/7/2022 έως 30/09/2022. Το προεκτιμώμενο κόστος για την ανάθεση των εν λόγω 





 

 

εργασιών ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.499,53 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., (1.209,30 € χωρίς Φ.Π.Α.)   
      

Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6162.02  
“Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου και Επιτροπών” του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα 
Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών, (1.499,53 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Παρακαλούμε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη αυτή όπως προχωρήσετε στην 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 μέχρι και 
30/9/2022: 
 

Κ.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

10.6162.02 
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. 
Συμβουλίου και Επιτροπών 1.499,53 € 

 
CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη 
βοήθεια Η/Υ  
 

         Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
         Βασιλική Καρβουνίδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένη: Μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ταχ.Δ/νση:  Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 
                    66133 Δράμα 
Πληρ.: Μ. Μαντή                                                   
Τηλ.:  2521350604                   
 
                                                                                
 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Τεχνική Περιγραφή 

2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και 

Επιτροπών Δ.Δράμας 

CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες 

δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων 

και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499,53 € 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 





 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ταχ.Δ/νση:Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία 
                 66133 Δράμα 
Πληρ.: Μαρία Μαντή                                                  
Τηλ.:  2521350604                   
 
                                                                                
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά "Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων  
Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών, (αρχική επεξεργασία, μορφοποίηση, σελιδοποίηση) για το 
χρονικό διάστημα από τις 1/7/2022 έως 30/09/2022. Αναλυτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   
 

• Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών τηρούνται πρακτικά με τη 
βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό 
μέσο, τα οποία απομαγνητοφωνούνται. 

• Ο Δήμος θα παραδίδει στον ανάδοχο το ηχητικό υλικό της συνεδρίασης σε ηλεκτρονικό 
αρχείο. 

• Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε απομαγνητοφώνηση – αρχική επεξεργασία σε συνεργασία με 
την πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά λέξη καταγραφή των συζητήσεων – 
αποφάσεων ), μορφοποίηση και σελιδοποίηση. 

• Στη συνέχεια θα αποστέλλει με e-mail το Ηλεκτρονικό Αρχείο των απομαγνητοφωνημένων, 
επεξεργασμένων πρακτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου,  εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης . 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και επιπλέον 
καταρτισμένο προσωπικό ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα στην 
απόδοση των πρακτικών.  

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 
Επιτροπών Δήμου Δράμας ανέρχονται στο ποσό των 1.499,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
24%, ήτοι 1.209,30 χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6162.02  “Απομαγνητοφώνηση 
πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών” του προϋπολογισμού του 
Δήμου μας οικονομικού έτους 2022  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 

Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και 

Επιτροπών Δ.Δράμας 

CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες 

δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων 

και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499,53 € 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 





 

 

Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως και 30/9/2022 
 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(σε €)  

 
Σύνολο 

(σε €) 
 

1 

Εργασίες απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου 
Δράμας 

ώρες 43,5 27,80 1.209,30  

ΣΥΝΟΛΟ  1.209,30 
ΦΠΑ 24% 290,23 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.499,53 

 
 

 
            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος                                       Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                               Διοικητικών Υπηρεσιών                                 
 
 
 
              Μαρία Μαντή                                                                  Βασιλική Καρβουνίδου 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου  
                    66133 Δράμα 
Πληρ.: Μαρία Μαντή                                                  
Τηλ.:   2521350604                   
 
                                                                                
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο Συγγραφής 
 

Η ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου και Επιτροπών Δ.Δράμας. 

 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες Διατάξεις 
 

• Των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, 
με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α')  

• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 

• Του άρθρο 97 και την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)  

• Την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 

• Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ αρ.201/Α/2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων....” 

• Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

• Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ αρ.85/τ.Α'/11-04-2012) 
 

Άρθρο 3ο  
Τρόπος Εκτέλεσης της Εργασίας 
 

 Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ'ευθείας ανάθεση με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του και ιδίως του Ν.4605/2019(ΦΕΚ αρ.52/01.04.2019/τ.Α').  

 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά Στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
 

Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και 

Επιτροπών Δ.Δράμας 

CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες 

δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων 

και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499,53 € 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 





 

 

α. η τεχνική περιγραφή 
β. ενδεικτικός προϋπολογισμός 
γ. συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 5ο   
Υποχρεώσεις Δήμου-Αναδόχου  
 

Ο Δήμος 
Ο Δήμος θα παραδίδει στον ανάδοχο το ηχητικό υλικό της συνεδρίασης σε ηλεκτρονικό αρχείο. 
 
Ο Ανάδοχος 
 Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε απομαγνητοφώνηση – αρχική επεξεργασία σε συνεργασία με την 
πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά λέξη καταγραφή των συζητήσεων – αποφάσεων ), 
μορφοποίηση και σελιδοποίηση. 
 
Στη συνέχεια θα αποστέλλει με e-mail το Ηλεκτρονικό Αρχείο των απομαγνητοφωνημένων, 
επεξεργασμένων πρακτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου,  εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης . 
 
Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό και προσωπικό για την διεκπεραίωση των 

εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών. 

     Άρθρο 6ο  
Διάρκεια Σύμβασης 
 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό 
διάστημα από την 1/7/2022 έως και 30/9/2022. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση όλου 
του ποσού της σύμβασης. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων περί των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων. 

 
Άρθρο 7ο  
Πληρωμή αναδόχου 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, του 
σχετικού τιμολογίου και κατάστασης ωρών απομαγνητοφώνησης πρακτικών ανά 
πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση, την έκδοση του Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου και τη σχετική βεβαίωση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων περί των ωρών των πραγματοποιηθέντων συνεδριάσεων.    

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις. 
 
Δράμα, 10/6/2022   

 
           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος                                     Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                               Διοικητικών Υπηρεσιών                                 
     
            Μαρία Μαντή                                                                   Βασιλική Καρβουνίδου 
  

 
 





 

 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 

Οδός - αριθμός _________________________________________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
 

1 

Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 
Επιτροπών Δήμου Δράμας ώρες 43,5    

ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α ……………………….……………………………………………………………….……………………… 

 
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 
Δράμα       /      /2022 

Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης 
πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών 

Δ.Δράμας 

CPV: 79550000-4 Υπηρεσίες 

δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και 

εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499,53 € 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 

(συµπ. Φ.Π.Α. 24%) 




