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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 

 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των απαιτιςεων τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ, ενεργϊντασ για λογαριαςμό τθσ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΠΑ) 

Α.Ε (εφεξισ «ΔΕΠΑ»), καλεί κάκε ενδιαφερόμενο - υποψιφιο (ςτο εξισ ο 

«Ενδιαφερόμενοσ» ι «Τποψιφιοσ») να υποβάλει Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ για 

ςυμμετοχι ςε Δίκτυο ανεξάρτθτων πιςτοποιθμζνων ςυνεργείων μετατροπισ 

αυτοκινιτων με ςυςτιματα CNG μετά τθν ολοκλιρωςθ παρακολοφκθςθσ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει και το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό  

Ίδρυμα Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα (ΑΕΙ Πειραιά ΣΣ) ςφμφωνα με τα κατωτζρω. 

«Πιςτοποιθμζνο ςυνεργείο μετατροπισ αυτοκινιτων με ςυςτιματα CNG» είναι θ 

επιχείρθςθ ςτθν οποία κα μπορεί να απευκφνεται ο δυνθτικόσ καταναλωτισ, για να 

λαμβάνει κάκε πλθροφορία ςχετικι με τθ μετατροπι βενηινοκίνθτων ι/και 

πετρελαιοκίνθτων οχθμάτων, ςε οχιματα που κινοφνται με φυςικό αζριο (CNG) και 

ςε περίπτωςθ που επικυμεί, να διενεργεί τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν μελζτθ ι/ 

και μετατροπι του οχιματοσ του, τθν προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ με τον οποίο 

κακίςταται δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) για τθν 

κίνθςθ αυτοκινιτων οχθμάτων, τθ ρφκμιςι τουσ, τθ ςυντιρθςι τουσ κλπ. 

Οι Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κα υποβάλουν Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

μπορεί να είναι Ατομικζσ Επιχειριςεισ ι νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε μορφισ που 

δραςτθριοποιοφνται νόμιμα και ζχουν εμπειρία ςτισ εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων 

αερίων καυςίμων. 
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Αποκλείονται οι Κοινοπραξίεσ και εταιρείεσ που περιλαμβάνουν ςτθ μετοχικι τουσ 

ςφνκεςθ, ςτθν οργανωτικι τουσ δομι και ςτον κατάλογο των δθλωμζνων 

ςυνεργατϊν τουσ, φυςικά πρόςωπα που ςυνδζονται με ςυγγενικι ςχζςθ ζωσ και 3ου 

βακμοφ με υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ ΔΕΠΑ. 

Οι Ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ και 

πιςτοποίθςθσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ. 

 

Α. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ: 

1. Να υποβάλουν τθν εν ιςχφ άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου αερίων καυςίμων 

κακϊσ και ςφντομθ περιγραφι και φωτογραφικό υλικό των εγκαταςτάςεων 

του υποψθφίου. 

2. Να υποβάλουν πλιρθ φάκελο με νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςχετικά με τθν 

εκπροςϊπθςθ του Ενδιαφερόμενου από τον υπογράφοντα τθν Εκδιλωςθ 

Ενδιαφζροντοσ (λ.χ. καταςτατικό, απόφαςθ εξουςιοδοτιςεων κλπ.). 

3. Να διακζτουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ και μελζτθ 

πυροπροςταςίασ για το ςφνολο των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ. 

4. Να υποβάλουν διλωςθ υπαγωγισ ςε ΠΠΔ (ΚΤΑ 52891/ΦΕΚ 2446Β-

30.09.2013). 

5. Να υποβάλουν νόμιμα υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ με τα κατά περίπτωςθ 

αδειοδοτθμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποβλιτων κακϊσ και άδεια ζκδοςθσ 

κάρτασ ελζγχου καυςαερίων (ςε περίπτωςθ που διακζτουν ςχετικά 

μθχανιματα). 

6. Να υποβάλουν κατάλογο με τα ονόματα των αδειοδοτθμζνων τεχνιτϊν 

αερίων καυςίμων, αντίγραφα τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματόσ τουσ και 

κατάςταςθ αςφάλιςθσ τουσ ςε αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα, ϊςτε να 

αποδεικνφεται θ εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ τουσ με τθν επιχείρθςθ. 
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7. Να υποβάλουν προσ τθ ΔΕΠΑ δεςμευτικι Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 

τθσ επιχείρθςθσ ι του φυςικοφ προςϊπου ςε περίπτωςθ ατομικισ 

επιχείρθςθσ όπου κα δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ εφαρμόηει όλθ τθ ςχετικι 

εκνικι νομοκεςία ςχετικι με κζματα Αςφάλειασ των εργαηομζνων και των 

εγκαταςτάςεων και ςυγκεκριμζνα: 

- ότι διακζτει γραπτι εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου και τεχνικό 

αςφαλείασ (Ν.3850/2010). 

- ότι διακζτει Ζγγραφο Προςταςίασ από Εκριξεισ (ΠΔ 42/2003) και ότι 

εφαρμόηει το ΠΔ 57 (ΦΕΚ 97Α/25-6-2010) ςχετικά με τθν αςφάλεια των 

μθχανϊν.  

- ότι διακζτει Πρωτόκολλο ελζγχου Ηλεκτρικισ Εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με 

τισ ΚΤΑ Φ.50-503-168 (ΦΕΚ 844Β/16-5-2011) και ΚΤΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 

470Β/5-3-2004). 

- Ότι εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ για τα δοχεία και τον εξοπλιςμό υπό πίεςθ, 

ςφμφωνα με τισ ΚΤΑ 12436 (ΦΕΚ 2039Β_13-9-2011), ΚΤΑ 14165 (ΦΕΚ 

673Β_28-7-1993) και τθν ΚΤΑ 16289 (ΦΕΚ 987_B_27-5-1999). 

- Ότι εφαρμόηει τισ απαιτιςεισ των Ν.4199/2013, Ν. 3919/2011, Ν. 

4038/2012, ΚΤΑ Οικ. 13929/929/11.3.2014, ΠΔ66/2010, Ν.3897/2010. 

8. Να υποβάλουν πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ Πρόςκλθςθσ, όπωσ 

προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι 

εγκατεςτθμζνθ. 

9. Να υποβάλουν δικαιολογθτικά - πιςτοποιθτικά νομίμωσ εκδοκζντα από 

αρμόδιεσ δικαςτικζσ και διοικθτικζσ αρχζσ τα οποία κα ζχουν εκδοκεί το 

πολφ ζνα (1) μινα πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ και κα πιςτοποιοφν ότι: 
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 Ο Ενδιαφερόμενοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι 

διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό κακϊσ επίςθσ και ότι δεν τελεί υπό 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 

εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 

 Ο Ενδιαφερόμενοσ ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ, δεν ζχει καταδικαςτεί για παράπτωμα ςχετικά με τθν 

επαγγελματικι του δραςτθριότθτα και ςυμπεριφορά (αποδεικνφεται με 

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπρόςωπου). 

10. Να υποβάλουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο 

ι/και άλλον αρμόδιο φορζα το οποίο να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ 

πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

11. Να υποβάλουν δεςμευτικι Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ 

επιχείρθςθσ ι του φυςικοφ προςϊπου ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ 

όπου κα δθλϊνεται ότι δεν περιλαμβάνουν ςτθ μετοχικι τουσ ςφνκεςθ, ςτθν 

οργανωτικι τουσ δομι και ςτον κατάλογο των δθλωμζνων ςυνεργατϊν τουσ, 

φυςικά πρόςωπα που ςυνδζονται με ςυγγενικι ςχζςθ ζωσ και 3ου βακμοφ 

με υπαλλιλουσ ι ςυνεργάτεσ τθσ ΔΕΠΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ). 

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΤ 

1. Να διακζτουν λίςτα με πλιρθ ςειρά ειδικϊν εργαλείων και διαγνωςτικϊν 

μθχανθμάτων ανά Εταιρεία - Καταςκευαςτι οχιματοσ που απαιτοφνται για 

τθν τοποκζτθςθ των ςυςτθμάτων μετατροπισ.  

2. Να διακζτουν λίςτα με διακριβωμζνο από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια 

μετρθτικό εξοπλιςμό. 

3. Να διακζτουν πιςτοποιθτικό αςφάλειασ όλων των ανυψωτικϊν τουσ 

μθχανθμάτων βάςει του ΦΕΚ 1186/Β/2003 από διαπιςτευμζνο - 

αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου. 



 
 
 

5/8 

 

Σα ανωτζρω ςτοιχεία τόςο τα υποχρεωτικά όςο και τα προαιρετικά κα πρζπει να 

υποβλθκοφν ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μαηί με τθ ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μζχρι τισ 5/2/2016 και ϊρα 15:00, ςτα γραφεία τθσ TÜV 

AUSTRIA HELLAS, Λ. Μεςογείων 429, Σ.Κ. 153 43, Αγία Παραςκευι - Ακινα, 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ – 1οσ Όροφοσ, φζροντασ ςτο εξωτερικό μζροσ του φακζλου 

τθν πλιρθ επωνυμία και διεφκυνςθ του Ενδιαφερόμενου και τθν ζνδειξθ: 

«ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΕΠΑ – 15181435/2015». 

Μετά τθν κατάκεςθ των Φακζλων κα ακολουκιςει ζλεγχοσ και αξιολόγθςι τουσ από 

αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά προσ το ςκοπό αυτό 

και κα αποτελείται από εκπροςϊπουσ τθσ ΔΕΠΑ και τθσ TÜV AUSTRIA HELLAS.  

Κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ πζραν τθσ πλθρότθτασ των υποχρεωτικϊν 

ςτοιχείων κα δοκεί προτεραιότθτα ςε εκείνουσ τουσ Τποψθφίουσ που κα καλφπτουν 

τισ περιςςότερεσ από τισ προαιρετικζσ απαιτιςεισ. Επιπλζον, ο ζλεγχοσ και θ 

αξιολόγθςθ κα ςτθριχκεί και ςε άλλα αντικειμενικά ςτοιχεία που κα προκφπτουν 

από τον φάκελο υποψθφιότθτασ όπωσ θ κζςθ του ςυνεργείου, θ διαρρφκμιςι του, 

ενδεχόμενο parking πελατϊν κλπ. 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Άπαντα τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά ςτοιχεία που απαρικμοφνται 

ανωτζρω, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που δεν υπζβαλε κατά το παρόν 

ςτάδιο ο Τποψιφιοσ κα αποτελοφν μεταξφ άλλων υποχρεωτικό περιεχόμενο του 

Ιδιωτικοφ Πρωτοκόλλου Πιςτοποιιςεων και Επικεωριςεων που κα ςυνταχκεί από 

τθν ΣÜV AUSTRIA HELLAS (εφεξισ το Πρωτόκολλο) και το οποίο κα κλθκοφν να 

αποδεχκοφν ανεπιφφλακτα οι Τποψιφιοι αναλαμβάνοντασ επιπλζον και τθν 

υποχρζωςθ να το τθροφν, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει, κακόλθ τθν περίοδο που 

διενεργοφν μετατροπζσ κινθτιρων. χζδιο του Πρωτοκόλλου κα δοκεί ςτουσ 

υποψθφίουσ που κα ζχουν επιλεγεί για το επόμενο και τελικό ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ.  
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ΣΕΛΙΚΟ ΣΑΔΙΟ: 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ενθμερϊςει για τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ 

αξιολόγθςισ τθσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ και ςτθν περίπτωςθ που ο φάκελοσ 

ςυμμετοχισ τουσ κρικεί επιτυχισ, οι επιλεχκζντεσ υποψιφιοι κα:  

 κλθκοφν να παρακολουκιςουν ενθμερωτικι εκδιλωςθ ςτισ 27/02/2016 ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ TÜV ACADEMY (Λ. Μεςογείων 429, Αγία Παραςκευι – 

Ακινα), με ςτόχο τθν πλιρθ ενθμζρωςθ για τισ απαιτιςεισ του Ιδιωτικοφ 

Πρωτοκόλλου που κα πρζπει να εφαρμόςουν προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν, 

αλλά και τθ δυνατότθτα επίλυςθσ αποριϊν. 

 κλθκοφν να προςζλκουν ςτα γραφεία τθσ ΔΕΠΑ Αττικισ, Μαρίνου Αντφπα 92, 

Σ.Κ. 141 21, Ν. Ηράκλειο - Ακινα, Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & υμβάςεων φςτερα 

από προθγοφμενθ ζγγραφθ ενθμζρωςι τουσ προκειμζνου να υπογράψουν τθν 

ανεπιφφλακτθ διλωςθ αποδοχισ του Πρωτοκόλλου. 

 κλθκοφν να αποςτείλουν όλο το εμπλεκόμενο ςτθ διαδικαςία μετατροπϊν 

τεχνικό προςωπικό αερίων καυςίμων, προκειμζνου να παρακολουκιςει 

εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 4-

5/3/2016 και 11-12/3/2016 ςτθν Ακινα, ι όποτε άλλωσ υποδειχκεί από τθν TÜV 

AUSTRIA ACADEMY. ε περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων ι/και 

μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων από τθν περιφζρεια, το πρόγραμμα κα 

επαναλθφκεί ςε νζεσ θμερομθνίεσ και πόλεισ που κα ανακοινωκοφν ςτουσ 

Ενδιαφερομζνουσ από τθν TÜV AUSTRIA ACADEMY.  

Σο ειδικά ςχεδιαςμζνο από τθν TÜV AUSTRIA ACADEMY με τθ ςυμμετοχι του ΑΕΙ 

Πειραιά ΤΤ 32ωρο πρόγραμμα (κατανεμθμζνο ςε 4 θμζρεσ – 2 αββατοκφριακα), 

αποτελείται από κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ και κα πραγματοποιθκεί ςε 

κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ με ενςωματωμζνεσ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ (εναλλαγι κεωρίασ και πρακτικισ). 
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το πρακτικό μζροσ του προγράμματοσ κα παρευρίςκονται και τεχνικοί 

αντιπρόςωποι μεγάλων οίκων ςυςτθμάτων μετατροπισ, αναλαμβάνοντασ 

ουςιαςτικά τθ λεπτομερι επίδειξθ των ςυςτθμάτων τουσ.  

 να προγραμματίςουν ςε ςυνεννόθςθ με τθν TÜV AUSTRIA ACADEMY, πρακτικι 

άςκθςθ ςτα ςυνεργεία τουσ. Η πρακτικι άςκθςθ, ςε μζροσ ι ςτο ςφνολο τθσ 

οποίασ κα παρευρίςκεται τουλάχιςτον ζνασ εκπαιδευτισ τθσ TÜV AUSTRIA 

ACADEMY, κα αφορά ςτθν πλιρθ μετατροπι ενόσ οχιματοσ. 

 να επικεωρθκοφν από ανεξάρτθτουσ προσ τθν προαναφερόμενθ εκπαιδευτικι 

διεργαςία και κατάλλθλα αναγνωριςμζνουσ επικεωρθτζσ τθσ TÜV AUSTRIA 

HELLAS, βάςει των απαιτιςεων του Ιδιωτικοφ Πρωτοκόλλου, ςε θμερομθνίεσ 

που κα ςυμφωνθκοφν από κοινοφ.  

Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ θ TÜV AUSTRIA HELLAS ενεργϊντασ εκ μζρουσ 

τθσ ΔΕΠΑ, δικαιοφται να ηθτιςει από τουσ ενδιαφερομζνουσ, ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ, ζγγραφα και πιςτοποιθτικά προσ απόδειξθ των ανωτζρω και οι 

Ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να τα προςκομίςουν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων 

θμερϊν. Η μθ προςκόμιςθ τουσ ςυνεπάγεται αποκλειςμό από τθν διαδικαςία. 

Εφόςον τα ωσ άνω δικαιολογθτικά προςκομιςκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο ο 

υποψιφιοσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςε μελλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Οι επιχειριςεισ που κα επιλεγοφν για το τελικό ςτάδιο κα κλθκοφν να αποδεχκοφν 

ανεπιφφλακτα το Πρωτόκολλο (βλ. ςελ. 5) το αργότερο μζχρι τθν ζναρξθ των 

ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ και κα απευκφνουν προσ τθν ΔΕΠΑ ςχετικι διλωςθ 

αποδοχισ του, με ελάχιςτο περιεχόμενο τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων αυτοφ 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και τθν απαλλαγι τθσ ΔΕΠΑ από οιαδιποτε ευκφνθ 

απορρζουςα από τθν εκτζλεςθ μετατροπϊν κινθτιρων, εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και 

επιςκευϊν αυτϊν με αντάλλαγμα τθν εμφάνιςι των ωσ άνω ςυνεργείων ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΠΑ αποκλειςτικά και μόνο προσ ενθμζρωςθ του καταναλωτικοφ 

κοινοφ ωσ ανεξάρτθτων και πιςτοποιθμζνων από τθν TÜV AUSTRIA HELLAS 

ςυνεργείων με το ωσ άνω αντικείμενο.  
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Όπωσ προαναφζρκθκε, οι επιχειριςεισ μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα 

πιςτοποιθκοφν από τθν TÜV AUSTRIA HELLAS και κα αποτελοφν ανεξάρτθτα 

πιςτοποιθμζνα ςυνεργεία μετατροπισ αυτοκινιτων με ςυςτιματα CNG ςε μθ 

αποκλειςτικι βάςθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ αδιαλείπτου ςυμμόρφωςθσ και 

τιρθςθσ των όρων του Πρωτοκόλλου όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει και ςυντάςςεται 

από τθν TÜV AUSTRIA HELLAS και κα εμφαίνονται ωσ τζτοια ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΔΕΠΑ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 

Διευκρινίηεται ότι θ ΔΕΠΑ διατθρεί το δικαίωμα, οποτεδιποτε κατά τθν διάρκεια τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ, να διαγράψει από τον πίνακα οποιαδιποτε εγγεγραμμζνθ 

εταιρεία, εφόςον διαπιςτωκεί ότι θ τελευταία απϊλεςε τα οριηόμενα από τθν 

παροφςα ωσ αναγκαία προςόντα για τθν εγγραφι ςϋαυτόν. 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, οι Ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευκφνονται γραπτϊσ ςτθν TÜV AUSTRIA HELLAS αποςτζλλοντασ φαξ ςτο: (+30) 210 

52 03 990 (υπ’ όψιν κασ Μπακφρα) ι email ςτο cng@tuvaustriahellas.gr. 

 

 


