
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΗΤΟΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

(συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπερ. αναλ. ΦΠΑ  ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σφουγγάρια κουζίνας 2 χρωμάτων (μπλέ-κόκκινα) 

2 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ - 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

Απορροφητικές πετσέτες καθαρισμού, ( ενδεικτικού τύπου 
WETTEX ή παρόμοιο) Νο 3,υψηλής απορροφητικότητας 
και γρήγορου στεγνώματος. 

3 
ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ  4 ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ - 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

Πετσέτες μικροΐνας 40x40 cm 

4 ΣΥΡΜΑ ΦΩΛΙΤΣΑ Σύρμα Φωλίτσα 

5 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

Γάντια Βινυλίου μιας χρήσης διάφορα μεγέθη (100τεμ) M,L 

6 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μάσκες μιας χρήσης 

7 
ΑΧΥΡΟΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Αχυρόσκουπες με κοντάρι 

8 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ Αραχνόσκουπες με πτυσσόμενο κοντάρι 

9 ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Βάση πανέτας αλουμινίου  60cm πλαστικά άγκιστρα 

10 ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 
Πανί ξεσκονίσματος δαπέδου 100 τεμαχίων και πλάτους 60 
εκ μίας χρήσης ελαφρώς εμποτισμένα για αποτελεσματικό 
ξεσκόνισμα όλων των δαπέδων.(Βάση πανέτας  60cm) 

11 ΜΑΠA ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΙΑ WC 
Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) κορυφαίας ποιότητας 
κατασκευής & αντοχής.  Βάρος 400 γραμμάρια.  

12 ΜΑΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) κορυφαίας ποιότητας 
κατασκευής & αντοχής.  Βάρος 400 γραμμάρια.  

13 
ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

Κάλυκας Επαγγελματικής Σφουγγαρίστρας 

14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης με τεράστια 
αντοχή (για καλυκες επαγ/κης σφουγγαρίστρας) 



15 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙ Βάση για γουνάκι (βρεκτήρα) τζαμιών 40-45 cm 

16 
ΤΑΦ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ 

Ταφ με κοντάρι και λάστιχο για τζάμια 40-45 cm 

17 ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ Γουνάκι (βρεκτήρα) τζαμιών βαμβακερό 40-45cm 

18 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ψεκαστήρες 1 lit με αντλία 

19 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
Μπουκαλάκια πλαστικά με πώμα χωρητικότητας 1 λίτρου 
(1000ml) 

20 ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
Ξύστρα 10 -15cm για ξύσιμο τζαμιών, πατωμάτων και 
άλλων λείων επιφανειών και για αφαίρεση χρώματος, 
βερνικιών, ετικετών και αυτοκόλλητων 

21 
ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

10cm-15cm 
Ανταλλακτικό ξυράφι για την ξύστρα δαπέδου 

22 
ΣΕΤ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΦΑΡΑΣΙΑ (με 
κοντάρι) 

Σετ σκούπες με φαράσια με κοντάρι 

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ Ανταλλακτικά σκούπας 

24 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ  Κοντάρια σκούπας  1,30cm 

25 
ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΦ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΝΑ 
ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ 

Λάστιχο Ταφ Καθαρισμού Δαπέδου 75cm  (με κοντάρι) 

26 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Χαρτί υγείας 200 gr., λείο, λευκό, Α΄ ποιότητας, 100% 
πρωτογενής χαρτομάζα, 100% λευκασμένο μη 
ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό και σε 
συσκευασία των 40 ρολών ανά δέμα, εντός πλαστικού 
σάκου.  

27 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  

Χειροπετσέτες συσκευών τουαλέτας (Α’ ποιότητας από 
100% λευκασμένο χαρτοπολτό,ανθεκτικές και 
απορροφητικές σε συσκευασία πακέτου με πλαστικό 
περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000 φύλλα 
ανά  κιβώτιο) για θήκη WC 

28 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Καθαριστικό Αφαλατικό να  απομακρύνει τα άλατα, τις 
ακαθαρσίες και τα υπολείμματα σαπουνιού 5 litra. 

29 ΧΛΩΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Χλωρίνη παχύρευστη (τύπου KLINEX),συμπυκνωμένο 
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου,με καθαριστικές-
απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% 
κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na) και πλαστικές φιάλες των 
4lt,πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 
ασφάλειας. 



30 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης, 5 litra. 
Απορρυπαντικό,χαμηλού αφρισμού,κατάλληλλο για όλες τις 
επφάνειες που πλένονται: 
ξύλο,πλαστικό,ανοξείδωτο,φορμάικες,πλακάκια 
δαπέδου,μάρμαρα,τοίχους κ.λ.π.,.Δεν θα πρέπει να αφήνει 
ίζημα,να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή,να περιέχει 
ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%,να περιέχει σαπούνι min 
0,8% και να περιέχει διαλύτη min 4%.Πλαστική φιάλη 5 litra 
πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 
ασφάλειας. 

31 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
Υγρό τζαμιών να χρησιμοποιείστε το σε όλες τις γυάλινες 
και όχι μόνο επιφάνειες του χώρου σε φιάλες των 4.000gr. 

32 
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Υγρό σαπούνι χεριών, αρωματικό,σε φιάλες των 4.000gr. 
περίπου,να σκοτώνει κατά 99% τα βλαβερά βακτήρια χωρίς 
να ερεθίζει το δέρμα,να είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο (BS EN 1276) για την βακτηριοκτόνο δράση των 
χημικών απολυμαντικών ( εξουδετερώνει το e-coli και την 
σαλμονέλα),να μην περιέχει πετροχημικά ,φωσφορικά 
άλατα ή ένζυμα, να είναι υποαλλεργικό ,κατάλληλο για το 
ευαίσθητο δέρμα. (4 litra) 

33 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60*80 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

Σακούλες  Μολυσματικών Κίτρινες  50L                                             
Φέρουν ειδική σήμανση μολυσματικών αποβλήτων 

34 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 80*110 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

Σακούλες  Μολυσματικών Κίτρινες  50L                                                           
Φέρουν ειδική σήμανση μολυσματικών αποβλήτων 

35 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60*80 
ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης, μαύρες, 
πλαστικές, ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,60Χ0,80 
εκ. περίπου, βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και σε 
συσκευασία των πενήντα ( 50 ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ) 

36 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80*110 
ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης,(γίγας) μαύρες, 
πλαστικές, Χ-tra ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 
0,80Χ1,10 εκ. περίπου, βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και 
σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ) 



37 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70*100 
ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης, μαύρες, 
πλαστικές, ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,70Χ1,00 
εκ. περίπου,βαρέως τύπου,βιοδιασπώμενες και σε 
συσκευασία των πενήντα ( 50 ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ.(ΚΙΛΟ) 

38 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50*50 
Σακούλες απορριμμάτων WC,σε ρολά, μαύρες, πλαστικές, 
βιοδιασπώμενες, ενδεικτικών διαστάσεων 0.50Χ0.50 εκ. 
περίπου.Συσκευασία : 30 ΤΕΜΑΧΙΑ/ρολό. 

39 

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ( 2 ΚΟΥΒΑΔΕΣ /4 
ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ) ΘΗΚΗ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΘΗΚΗ ΣΟΥΙΦΕΡ 
/ΣΤΙΦΤΗ/ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 

Καρότσι καθαρισμού πλήρες μεγάλο (μαζί με τα εργαλεία) 
για νοσοκομειακή χρήση, τροχήλατο με περιστρεφόμενες 
ρόδες, με μεταλλικές κολώνες, να διαθέτει επαγγελματικό 
σετ σφουγγαρίσματος με δύο (2) κουβάδες των 25 λίτρων 
έκαστος (έναν σε μπλε και έναν σε κόκκινο χρώμα) και 
πρέσα μεγάλης αντοχής, τέσσερις (4) μικρούς κουβάδες σε 
4 διαφορετικά χρώματα για τα πανιά, στήριγμα σακούλας 
απορριμμάτων(καπάκι) 120lit, θέση υποδοχής για 
ψεκαστήρα και πανιά. Να διαθέτει επίσης, κοντάρι με πέλμα 
για πανέτες διαστάσεων 40cm, δύο (2) κοντάρια για απλές 
επαγγελματικές σφουγγαρίστρες, φαράσι τύπου τεμπέλας 
και σκουπάκι μικρό, καθώς και στηρίγματα/ γάντζους γι' 
αυτά.  

40 
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΚΑΙ 2 
ΚΟΥΒΑΔΕΣ 

Καρότσι καθαρισμού μικρό (διπλού κουβά) για 
σφουγγάρισμα, τροχήλατο με περιστρεφόμενες ρόδες και 
λαβή, να διαθέτει δύο (2) κουβάδες των 25lit έκαστος (έναν 
σε μπλε και έναν σε κόκκινο χρώμα) και πρέσα μεγάλης 
αντοχής, με σκελετό που να αντέχει στα απορρυπαντικά. 

41 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΠΕΣ   

42 ΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στολές για προσωπικό (L-XL) 



43 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Παπούτσια για προσωπικό ( νούμερο 37 - 46 ) 

44 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΕΓΜΕΝΟ 
ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΧΡΩΜΑ(WET-FLOOR) 

Πλαστική πινακίδα - σταντ διπλής σήμανσης για 
προειδοποίηση ολισθηρού δαπέδου που να αναγράφει 
"προσοχή: βρεγμένο / ολισθηρό δάπεδο" και "caution: wet 
floor" 

45 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
Επαγγελματική Σκόνη πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία 
20 κιλών. 

46 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 
ΚΙΛΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΥΟΥ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ,ΗΠΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΔΟΥ,ΒΑΘΜΙΔΩΤΟ ΚΑΙ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΥΨΙΜΟ. 

Πλυντήριο ρούχων, ελεύθερο, χωρητικότητας τουλάχιστον 8 
κιλών, ανοξείδωτος κάδος, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 
Α+, εμπρ όσθιας φόρτωσης, στροφές στυψίματος το 
υλάχιστον 1100 ανά λεπτό, οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, 
προεπιλεγμένα προγράμματα και δυνατότητα χειροκίνητης 
επιλογής ρύθμισης στροφών, χρόνων και θερμοκρασιών 
ανάλογα με τις ανάγκες, προγραμματισμός λ ειτουργίας 
(καθυστέρηση έναρξης), να διαθέτει προγράμματα πλύσης 
με μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 90οC, αυτόματο 
ζύγισμα, ένδειξη βλαβών και μηνυμάτων, ένδειξη 
υπολειπόμενου χρόνου πλυσίματος, επίπεδο θορύβου 
πλυσίματος/ στυψίματος (σε db) < 55/75, μενού στα 
Ελληνικά, πιστοποίηση CE.                                                           
Εγγύηση λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  Επάρκεια 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.   Οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.  Επίδειξη λειτουργίας 
στη χρήση και οδηγίες για τη συντήρηση του μηχανήματος 
από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας. 



47 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 
ΚΙΛΩΝ,ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ 
ΧΡΟΝΟ,ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
,ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 

Στεγνωτήριο ρούχων, ελεύθερο, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 8 κιλών, ανοξείδωτος κάδος, ενεργειακής 
κλάσης τουλάχιστον Α+, εμπρόσθιας φόρτωσης, οθόνη 
ψηφιακών ενδείξεων, προεπιλεγμένα προγράμματα, 
προγραμματισμός λειτουργίας (καθυστέρηση έναρξης), 
ένδειξη βλαβών και μηνυμάτων, ένδειξη υπολειπόμενου 
χρόνου στεγνώματος, μενού στα Ελληνικά, πιστοποίηση 
CE.                                                                            
Εγγύηση λειτουργίας ενός (1) έτους τουλ άχιστον.               
Επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.     
Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.                     
Επίδειξη λειτουργίας στη χρήση και οδηγίες για τη 
συντήρηση του μηχανήματος από εξειδικευμένο τεχνικό της 
εταιρείας. 

48 

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 
ΒΟΥΡΤΣΑ (ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 3 ΤΥΠΟΥΣ) 
π.χ.ΓΙΑ NILFISK SC450 H' BA 531 H' 
ΑΛΛΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕ ΙΔΙΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Μεσαία μηχανή πλύσης - στέγνωσης δαπέδων, με κίνηση, 
να είναι εφοδιασμένη με μπαταρίες GEL οι οποίες δεν 
χρειάζονται συντήρηση, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας όχι 
μικρότερο των 2 ωρών, να διαθέτει ενσωματωμένο 
φορτιστή, χωρητικότητα διαλύματος/ επιστροφής (σε L) 
τουλάχιστον 60/60, να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου 
<75db, το πλάτος  σάρωσης να μην είναι μικρότερο από 
53cm, να διευκολύνεται η διαδικασία εφοδιασμού και 
ανεφοδιασμού του νερού, ο χειρισμός της να είναι εύκολος 
και πρακτικός, η αλλαγή βούρτσας-δίσκου τσόχας να είναι 
εύκολη, ο καθαρισμός της και η αλλαγή στα λάστιχα 
squeegee να μπορούν να εκτελούνται εύκολα. Να 
αναφερθούν τα κυριότερα αναλώσιμα που απαιτούνται για 
τη λειτουργία της μηχανής και να δοθεί γι' αυτά προσφορά 
ισχύος ενός έτους τουλάχιστον.Εγγύηση λειτουργίας ενός 
(1) έτους τουλάχιστον.Επάρκεια ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη.Οδηγίες χρήσης και συντήρησης 
στα ελληνικά.Επίδειξη λειτουργίας στη χρήση και οδηγίες 
για τη συντήρηση του μηχανήματος από εξειδικευμένο 
τεχνικό της εταιρείας. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΙΑ  

ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 

Ανταλλακτικά βούρτσας για επαγγελματική μηχανή  

διαδρόμου (τιμές για 3 τύπους) π.χ.για nilfisk sc450 ή sc401  

ή άλλης μάρκας με ίδιες δυνατότητες 

 

     Η Επιτροπή 

    1. Μπούσιου Ολυμπία ΤΕ Νοσηλευτικής, ως Πρόεδρο 

    2.Τσιολίκα Ιωάννα ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, ως Γραμματέα. 

    3.Στάμου Μαργαρίτα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ως Μέλος. 

 


