








 

HEBE (Help, Empowerment, Bridge, Engagement) – 
Empowering vulnerable families and children (i.e. migrants, asylum 

seekers, people with serious socioeconomic / health problems etc.) in 
Northern, Central Greece and Crete to adjust to the new circumstances 

following the COVID-19 outbreak 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Η προσφορά της εταιρείας «Επωνυμία εταιρείας» αναλύεται ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 γρ.  Τμχ 945     

 
ΠΕΝΝΕΣ 500 γρ.  Τμχ 630     

 
ΦΑΚΕΣ 500 γρ.  Τμχ 315     

 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 γρ.  Τμχ 315     

 
ΡΕΒΥΘΙΑ 500 γρ.  Τμχ 315     

 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 500 γρ.  Τμχ 315     

 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (PASSATA) 500 γρ.  Τμχ 1260     

 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2 λίτρα Τμχ 315     

 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1 κιλό  Τμχ 315     

 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό  Τμχ 315     

 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450 γρ.  Τμχ 315     

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375 γρ.  Τμχ 315     

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ή 
ΒΑΝΙΛΙΑ 200 γρ. Τμχ 630     

 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 500 γρ.  Τμχ 315     

 
ΑΡΑΚΑΣ (κατ.) 1 κιλό Τμχ 315     

 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (κατ.) 1 κιλό Τμχ 315     
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ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. Τμχ 1890     

 
ΜΕΛΙ 900 γρ.-1000 γρ. Τμχ 315     

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  45 μεζούρες  Τμχ 315     

 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12 τμχ 

1 συσκευασία  12 
τμχ Τμχ 315     

 
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 3αδα 1 συσκευασία 3 τμχ Τμχ 315     

 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 λίτρο 1 λίτρο Τμχ 315     

 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 500 ml Τμχ 315     

  
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

 
Σημείωση: Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, πλέον Φ.Π.Α., όπως έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, διανομής και εν 
γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 
 
Με την παρούσα προσφορά, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης. 
 

Τόπος και ημερομηνία 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Επωνυμία εταιρείας» 
 

Ονοματεπώνυμο & θέση 
 
 

Υπογραφή και σφραγίδα 
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
Ο κάτωθι υπογράφων με το παρόν βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του 

Προμηθευτή «…………………………………………………….………» (εφεξής Εταιρεία) με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», ήτοι: 

1. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  ή  άμεσο μέλος της οικογένειας 

εργαζόμενου στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή άλλο μέλος  που συνδέεται συναισθηματικά με 

εργαζόμενο στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που έχει συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό 

κεφάλαιο ή στην διοίκηση της Εταιρείας και οικονομικό όφελος ή αποκομίζει προσωπικά οικονομικά οφέλη 

από την ανάθεση της προμήθειας στην Εταιρεία.  

2. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που να απασχολείται ταυτόχρονα 

στην Εταιρεία. 

3. Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω ότι κατά την ανάθεση συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία 

δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων εξαιτίας της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η 

αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της συμφωνίας, για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή 

εθνικής συγγένειας, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον θα 

δηλωθεί αμελλητί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

4. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τον επισυναπτόμενο κώδικα δεοντολογίας που αφορά και δεσμεύει το σύνολο 

των προμηθευτών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.  

 
Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος : ………………………………………………………………… 
 

Θέση στη Εταιρεία : ………………………………………………………………………………… 
 

Ημερομηνία :…………………………………………………………………………………………… 
 

Υπογραφή : …………………………………………………………………………………………… 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Το Χαμόγελο του Παιδιού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο μεγαλύτερος διεθνώς αναγνωρισμένος, μη 
κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός Οργανισμός στην Ελλάδα στον τομέα της παιδικής 
προστασίας, υποστήριξης παιδιών και οικογενειών με παιδιά που έχουν ανάγκη, 
καθώς επίσης και στον τομέα της δημόσιας δωρεάν υπηρεσίας υγείας για παιδιά, 
τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία. 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει υπηρεσίες σε συμφωνία με το εφαρμοστέο 
δίκαιο, τις συμβάσεις και τους κανονισμούς. Η ακεραιότητά στις συμφωνίες με τους 
υπαλλήλους, συνεργάτες, μετόχους και το ευρύ κοινό αποτελεί απαραίτητο τμήμα της 
κουλτούρας του Οργανισμού διατηρώντας υψηλό ήθος και παρέχοντας δίκαιες, 
αξιόπιστες και καινοτόμες υπηρεσίες. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμορφώνεται με 
εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που κατευθύνουν τις καθημερινές 
δραστηριότητες και πράξεις και δρα αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο στοχεύοντας 
απευθείας στην προστασία και ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Αγάπη, Αξιοπρέπεια, Ανιδιοτέλεια, Ευελιξία, Ισότητα, Καινοτομία, Σεβασμός, 
Συμμετοχή, Συνέπεια, Συνεργασία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν το 
φιλανθρωπικό της έργο. Ο Οργανισμός λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, με ετήσιους 
ελέγχους από διεθνώς αναγνωρισμένες ελεγκτικές υπηρεσίες, ενώ η διαφάνεια και η 
υπευθυνότητα θα πρέπει αυστηρά να ακολουθούνται σε όλες τις δραστηριότητες 
ανάθεσης συμβάσεων. 
 
Σκοπός 
Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών του Οργανισμού θα πρέπει να σέβονται τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, καθώς επίσης και να σέβονται τα ίσα δικαιώματα του κάθε φύλου.  
H ηθική σύναψης συμβάσεων εστιάζει στη μηδενική ανοχή στην α) σεξουαλική 
εκμετάλλευση και κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου και β) στην απάτη και 
διαφθορά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή σύγκρουσης συμφερόντων 
προωθώντας την έντιμη εκπροσώπηση των δυνατοτήτων του προμηθευτή και την 
ηθική συμπεριφορά.  
 
Στόχος του παρόντος κώδικα δεοντολογίας 
Οι προμηθευτές/υπεργολάβοι του Οργανισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
αρχές που ορίζονται με το παρόν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του οργανισμού και του καταστατικού του. Ο 
κώδικας λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή προς την ηθική δεοντολογία, αξίες και 
αρχές του Οργανισμού, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι προμηθευτές 
όταν σχετίζονται με τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, προμηθευτές και πελάτες εξ 
ονόματος του Οργανισμού. Ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Οργανισμού από τους 
προμηθευτές και τους υπαλλήλους τους, τους αναδόχους, τους εκπροσώπους και τις 
θυγατρικές επιχειρήσεις όταν εργάζονται εξ ονόματος του οργανισμού. Οι 
προμηθευτές του Οργανισμού θα πρέπει να υιοθετούν προσβάσιμες και σαφείς 
πολιτικές και διαδικασίες που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εργατικό 
δίκαιο, θα στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, θα εντοπίζουν και θα παρατηρούν 
πιθανούς κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς, θα εντοπίζουν και θα παρατηρούν 
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αρνητικές για το περιβάλλον επιδράσεις, ενώ θα εισάγουν/διατηρούν πολιτικές 
Διασφάλισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας όπου είναι δυνατό. 
 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν τις παρακάτω ηθικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές ευθύνες και να διαβεβαιώνουν/ εγγυώνται συμμόρφωση σε αυτές.  
 
 
1. Εργασία: Οι προμηθευτές θα πρέπει: (i) να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό (ii) να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
σχετικές με τα δικαιώματά τους πληροφορίες (iii) να συμμορφώνονται με την 
νομοθεσία (iv) να απαγορεύουν την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία σε όλες τις 
μορφές.  
Οι προμηθευτές του Οργανισμού δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουν ανήλικους 
(άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη ηλικία που επιτρέπει ο 
νόμος).  
Ο Οργανισμός απαιτεί οι προμηθευτές του να εξασφαλίζουν ισότητα στις ευκαιρίες, 
στην απασχόληση και στην εργασία χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, ηλικίας, 
φύλου, ειδικών αναγκών, εθνοτικής ομάδας, θρησκείας/ πεποιθήσεων, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, πολιτικών απόψεων και άλλων τέτοιων λόγων που 
αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο.    
Οι προμηθευτές θα πρέπει: (i) να εξασφαλίσουν ότι το ωράριο εργασίας 
συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία (ii) να μπορούν να αποδείξουν ότι 
προσφέρουν στους εργαζόμενους μισθό ίσο ή μεγαλύτερο από το ελάχιστο μόνιμο, 
(iii) να παρέχουν ως ελάχιστο όλες τις νομικώς απαιτούμενες παροχές, περιόδους 
διακοπών, αδείας και αργιών (iv) να καταβάλλουν τον μισθό των εργαζομένων σε 
εύθετο χρόνο.   
Οι προμηθευτές συμφωνούν να εργάζονται με τον Οργανισμό εφαρμόζοντας την 
ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τους κώδικες πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υγιεινή, την πυρκαγιά, την 
ασφάλεια, την προστασία των ατόμων, τον προγραμματισμό και την αδειοδότηση. 
 
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα: Οι προμηθευτές του Οργανισμού θα πρέπει να 
υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να εξασφαλίζουν ότι δεν συμμετέχουν σε κανενός είδους παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι προμηθευτές του Οργανισμού θα πρέπει να 
συμπεριφέρονται σε όλους με αξιοπρέπεια και σεβασμό χωρίς απειλή βίας, 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, λεκτικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης 
ή κακοποίησης. Η σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση, ο εξαναγκασμός ή η σωματική 
τιμωρία οποιουδήποτε είδους δεν είναι ανεκτή, καθώς επίσης και η απειλή άσκησής 
της. 
 
3. Περιβάλλον: Οι προμηθευτές του Οργανισμού θα πρέπει να εφαρμόζουν μια 
αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Τα 
υλικά που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον θα πρέπει να εντοπίζονται και να 
διαχειρίζονται με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση, μετακίνηση, 
αποθήκευση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη. Οι προμηθευτές 
πρέπει να παρακολουθούν, να ελέγχουν, να συμπεριφέρονται και να προσπαθούν 
να μειώσουν/ εξαλείψουν τα λύματα, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικά επιβλαβή 
χημικά, καθώς και την εκπομπή αερίων ρύπων όπως απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους κανονισμούς. 
 
4. Ακεραιότητα και απαγόρευση δωροδοκίας και διαφθοράς: Οι προμηθευτές 
του Οργανισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανωτέρω πρότυπα ηθικής 
δεοντολογίας, να σέβονται την νομοθεσία και να μην εμπλέκονται σε οποιαδήποτε 
μορφή απάτης ή δωροδοκίας. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τους ισχύοντες κανονισμούς κατά της διαφθοράς και με την αντίστοιχη νομοθεσία. 
Οι προμηθευτές ΔΕΝ θα πρέπει: 
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(i) να προσφέρουν στο προσωπικό/ μέλος/ εθελοντή του οργανισμού χρήματα, 
αγαθά ή υπηρεσίες για μια ευνοϊκή απόφαση, πληροφορίες, άποψη, σύσταση, 
δράση, ψήφο ή άλλη χάρη που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διαφθορά, 

(ii) να παρέχουν ή να συμφωνούν ή να υπόσχονται στο προσωπικό/ μέλος/ εθελοντή 
του Οργανισμού οποιαδήποτε προμήθεια για το προσωπικό/ μέλος/ εθελοντή του 
Οργανισμού, 

(iii) να προσφέρουν ή να δέχονται δωροδοκία ή άλλα μέσα ώστε να αποκτήσουν 
αδικαιολόγητο ή αθέμιτο πλεονέκτημα εξ ονόματος του Οργανισμού, 

(iv) να προσπαθούν να επηρεάσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω της 
αποδοχής προσφοράς χαρών, παροχών, δώρων ή άλλων προμηθειών  

(v) να εμπλέκονται σε διαφθορά, εκβιασμό ή απάτη σε οποιαδήποτε μορφή. 
Οι προμηθευτές θα πρέπει:  
(vi) να ενημερώσουν αμέσως τον Οργανισμό σε περίπτωση που προσωπικό/ μέλος/ 

εθελοντής του οργανισμού έχει ζητήσει ή έλαβε ή έχει κάνει προσπάθεια να λάβει 
χάρη.  

Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωστοποιούν στον Οργανισμό οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες αφορούν στις δραστηριότητες της επιχείρησής τους, στη δομή, 
στην οικονομική κατάσταση και στην απόδοσή της όταν δρουν εξ ονόματος του 
Οργανισμού και πρόκειται να επηρεάσουν την εκπλήρωση της σύμβασης με τον 
Οργανισμό σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, τους κανονισμούς, τις βιομηχανικές 
πρακτικές και την ηθική δεοντολογία.   
Οι προμηθευτές θα πρέπει διατηρήσουν δίκαια πρότυπα λειτουργίας της επιχείρησης 
στον τομέα της διαφήμισης, των πωλήσεων και του ανταγωνισμού όταν δρουν εξ 
ονόματος του Οργανισμού. 
Θα πρέπει να αποφεύγουν να συμμετέχουν σε συμφωνίες ή εναρμονισμένες 
πρακτικές που παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, είτε υπέρ τους, είτε 
υπέρ τρίτων. 
Οποιεσδήποτε αθέμιτες προσεγγίσεις ή υπόνοιες, είτε με την μορφή παροτρύνσεων 
ή απειλών θα πρέπει να αναφέρονται.  
 
5. Σύγκρουση Συμφερόντων: Οι προμηθευτές του Οργανισμού θα πρέπει να 
γνωστοποιούν στον Οργανισμό οποιαδήποτε περίπτωση ενδέχεται να θεωρηθεί 
σύγκρουση συμφερόντων. 
 
 
Υποβολή αναφοράς και Πειθαρχική ποινή 
Η παρέκκλιση από αυτές τις αρχές θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την καταχώρηση ή 
όχι ενός προμηθευτή ως προμηθευτή ή συνεργάτη του Οργανισμού.   
Η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ο 
Οργανισμός έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα επίπληξης (προφορικά ή γραπτά), να 
ζητήσει συμμόρφωση και/ ή λήξη του συμβολαίου χωρίς να δοθεί αποζημίωση από 
τον Οργανισμό.  
 
Ο κάθε προμηθευτής λαμβάνει τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών κατά την 
έναρξη της συνεργασίας και κατά την αποδοχή του συμβολαίου/ εντολής αναγνωρίζει 
και αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας.  
 
Σε περίπτωση που κάποιος γνωρίζει κάποια πράξη ή κατάσταση που δεν συνάδει με 
τον κώδικα δεοντολογίας ή υποψιάζεται την ύπαρξη τέτοιας πράξης/ κατάστασης θα 
πρέπει να το αναφέρει όσο το δυνατόν συντομότερα σε κάποιον από τους 
ακόλουθους διαύλους:  

Τηλ.: +30 2103306140  
Διεύθυνση: Ζήνωνος Ελεάτου 10, 15124 
E-mail: info@hamogelo.gr  

 
Σε κάθε αναφορά δίνεται ένας αριθμός υπόθεσης. Κάθε αναφορά αντιμετωπίζεται με 
εχεμύθεια και υπευθυνότητα από αρμόδια επιτροπή που αναλαμβάνει τη διερεύνηση 
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της. Όλες οι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτές 
τις αναφορές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.  
Ο Οργανισμός δεν υιοθετεί αντίποινα ή αντεκδίκηση εναντίον ενός προμηθευτή που 
καλή τη πίστει υπέβαλε αναφορά. Ο Οργανισμός δεν δείχνει ανοχή σε οποιονδήποτε 
απειλεί ή εμπλέκεται σε αντίποινα, αντεκδίκηση ή παρενόχληση του σχετικού 
προσώπου. 
 
 
 

Οποιεσδήποτε απορίες σχετίζονται με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας 
μπορούν να απευθύνονται στο: 

Τηλ.: +30 2103306140 
Διεύθυνση: Ζήνωνος Ελεάτου 10, 15124 

E-mail: info@hamogelo.gr 
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