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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 

 

 

Αλαξηεηέν ζην Γηαδίθηπν: 

 

ΝΑΗ  ΟΥΗ X 

 
Σατ. Γλζε : Πιαηεία 28εο Οθηωβξίνπ  
  501 32 Κνδάλε Κνδάλε, 08 – 06 – 2018 
Πιεροθορίες : Γεκήηξηνο Μπισλάο Αξ. Πξωη.: 500 
Σειέθφλο : 2461 350 435  
Fax : 24610 49319                                 
e-mail : ηinfo@kozlib.gr 
  Προς:    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

 
 
Θέκα : Αλοητηή Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα «Δργαζίες γηα ηε 

κόληκε, δηαθαλή, προζηαηεσηηθή επίζηρφζε επηθαλεηώλ ελάληηα ζε graffiti 
θαη επηθόιιεζε αθηζώλ ζηο λέο θηίρηο ΚΓΒΚ», κε ηε ζσλοπηηθή δηαδηθαζία 
ηες απεσζείας αλάζεζες (1 κήλας από ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες) 
προϋποιογηζκού 8.000,00 €, ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ 24% 

τεη. 1. Ζ αρηζκ. 38/2018 Απόθαζε Αλάιευες Τποτρέφζες (ΑΓΑ: 6Ν6ΟΔ7Ε-ΕΓΓ) 
φς έγθρηζε ηοσ πρφηογελούς αηηήκαηος, κε ΑΓΑΜ:  

 2. Ζ αρηζκ. 44/429/25.05.2018 απόθαζε ηοσ Γ ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: 6Ν6ΟΔ7Ε-ΕΓΓ) 

 3. Σο αρηζκ. 390/18.05.2018 έγγραθο ηες Τπερεζίας 

 4. Σο αρηζκ. 336/09.05.2018 Πρφηογελές Αίηεκα δαπάλες, κε ΑΓΑΜ: 
18REQ003099149 

 4. Ζ αρηζκ. 111/2018 κειέηε ηες Γηεύζσλζες Σετληθώλ Τπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ 
Κοδάλες, προϋποιογηζκού 8.000,00 εσρώ καδί κε ΦΠΑ 24% 

 
1. Γενικοί Όποι 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ), κεηά από ηελ αξηζκ. 44/429/25.05.2018 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6Ν6ΟΔ7Ε-ΕΓΓ), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν 
λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Δπγαζίερ για ηη μόνιμη, διαθανή, 
πποζηαηεςηική επίζηπωζη επιθανειών ενάνηια ζε graffiti και επικόλληζη αθιζών ζηο νέο 
κηίπιο ΚΓΒΚ» κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (1 κήλαο από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο) πξνϋπνινγηζκνύ 8.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 38/2018 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 38 «πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ 
Γήκνπ» θαη ΚΑΔ 10.6117.0014. 
 
2. Πεπιγπαθή επγαζιών 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ γηα ηε κόληκε, δηαθαλή, πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε 
επηθαλεηώλ ελάληηα ζε graffiti θαη επηθόιιεζε αθηζώλ ζην λέν θηίξην ΚΓΒΚ αλαθέξεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 
3. Χπόνορ και Σόπορ Γιεξαγωγήρ 
Υξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο: από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλαλ (1) κήλα. 
 
4. Γικαίωμα ςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη 
θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ: 
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α) λόκηκα αζρνινύληαη κε ηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 
εξγαζηώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α θαη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα θαη 
β) δελ απαζρνινύλ, νύηε θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ αιιά νύηε θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αλαζθάιηζην πξνζσπηθό. 
 
5. Γικαιολογηηικά 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ. 
2. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ όηη (α) αζθνύλ επάγγεικα ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, (β) κειέηεζαλ θαη απνδέρηεθαλ πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο 
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο κειέηεζαλ θαη απνδέρνληαη ηελ πεξηγξαθή  ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η θαη όηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ πεξηγξαθή 
εξγαζηώλ, (γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη (δ) έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα. 
3. Βεβαίσζε νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην 
εηδηθό επάγγεικά ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 
4. Βεβαίσζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε 
ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ (άξζξν  8 ηνπ Ν.1599/1986), όπνπ ζα αλαθέξεη: 
α) ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πξνο ηνπο νπνίνπο 
ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ, 
β)  όηη δελ απαζρνιεί νύηε πξόθεηηαη λα απαζρνιήζεη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
αλαζθάιηζην πξνζσπηθό. 
Μαδί κε ηα παξαπάλσ πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016: 

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ε ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο 
εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα 
ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ), 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Σν πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (άξζξν 80 παξ. 
2 ηνπ Ν.4412/2016) ζα αθνξά ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θύξηαο αζθάιηζεο ζηνπο 
νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εηαίξσλ ή ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο πνπ έρνπλ ζύκβαζε εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε. Δάλ 
πξόθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα απαηηείηαη θαη γηα ηνλ 
αζθαιηζηηθό θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγνδόηεο. 

 
6. Καηάθεζη πποζθοπών 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Παξαζθεπή,15.06.2018 θαη ώξα 12.00 π.κ. ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ 7, 2νο 
όξνθνο (Πιεξνθνξίεο: θ. Γ. Μπισλάο, 2461 350 435). 
 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό, ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα παξαθάησ: 
 

 Ζ θξάζε ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖ 
ΜΟΝΗΜΖ, ΓΗΑΦΑΝΖ, ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΩΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΔΝΑΝΣΗΑ Δ 
GRAFFITI KAI ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΑΦΗΩΝ ΣΟ ΝΔΟ ΚΣΗΡΗΟ ΚΓΒΚ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο (ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΚΟΕΑΝΖ), 

 Ο αξηζκόο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (…………..), 

 Ζ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ (………….) 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο 
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Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, 
ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.et.diavgeia.gov.gr θαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: 
www.kozlib.gr. θαη ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο www.kozanh.gr. 
 
                                                                  

Αθξηβέο Αληίγξαθν    Ο Πξόεδξνο Γ.. 
     
      

 
 

 
ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

Μαξία Μαλεδάθε 
   Παλαγηώηεο Γεκόπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ κόληκε, δηαθαλή πξνζηαηεπηηθή 

επίζηξωζε επηθαλεηώλ ελάληηα ζε graffiti  θαη επηθόιιεζε αθηζώλ ζην λέν θηίξην ηεο 

Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο. 

 

Β. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Πνηόηεηα ππνζηξώκαηνο/πξνεηνηκαζία 

Υπόζηξσκα ρσξίο πθηζηάκελε επίζηξσζε: 

Τν ππόζηξσκα πξέπεη λα είλαη ζηεγλό, ζηαζεξό θαη απαιιαγκέλν από ραιαξά θαη ζαζξά ζσκαηίδηα. 

Καηάιιειεο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο είλαη ν θαζαξηζκόο κε αηκό, ε πςειήο πίεζεο πδξνβνιή θαη ε 

ακκνβνιή. Όζν ηξαρύηεξε ε επηθάλεηα, ηόζν δπζθνιόηεξν είλαη λα παξαρζεί έλα νκνηόκνξθν θαη αξθεηά 

παρύ θηικ επίζηξσζεο, γεγνλόο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε κεησκέλν βαζκό πξνζηαζίαο. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο ζπληζηάηαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν επηζθεπαζηηθό θνλίακα. Μεηαιιηθά 

ππνζηξώκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από ζθνπξηά θαη λα έρνπλ απνιηπαλζεί. 

Εθηεζεηκέλν ππόζηξσκα κε πθηζηάκελε επίζηξσζε: 

Οξπθηά ππνζηξώκαηα πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί κε πδξνθνβηθό εκπνηηζκό δελ απαηηνύλ εηδηθή πξνεξγαζία 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επίζηξσζεο anti-graffiti. Υπόζηξσκα (νξπθηό ή κεηαιιηθό) πνπ έρεη επηζηξσζεί κε 

νξγαληθή βαθή/επίζηξσζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξνεγνπκέλσο. Τν ππόζηξσκα ζα πξέπεη λα είλαη 

θαζαξό, ζηεγλό θαη απαιιαγκέλν από ραιαξά ή ζαζξά ζσκαηίδηα. Καηάιιειεο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο 

πεξηιακβάλνπλ θαζαξηζκό κε αηκό, πςειήο πίεζεο πδξνβνιή ή ακκνβνιή. 

Δθαξκνγή 

Αζηάρη 

Όιεο νη επηθάλεηεο εθηόο ηνπ μύινπ πξέπεη πξώηα λα αζηαξώλνληαη. Σε ηξαρηά ππνζηξώκαηα πξ[επεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί βνύξηζα γηα λα δηαζθαιηζηεί θαιή θαη εηο βάζνο εθαξκνγή ηνπ αζηαξηνύ ζηηο 

αηέιεηεο/αληζνζηαζκίεο. Πξέπεη ε επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη θαη λα γίλεη ζηεγλή ζηελ αθή πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηειηθήο ζηξώζεο (~2 έσο 3 ώξεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο). 

Ξύιηλεο επηθάλεηεο (βακκέλεο θαη κε) δελ απαηηνύλ αζηάξη. 

Σειηθή ζηρώζε 

Οη όςεηο ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Δεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο επαιείθνληαη κε κόληκε, δηαθαλή 

πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε ελάληηα ζε graffiti θαη επηθόιιεζε αθηζώλ. Τν πιηθό επαιείθεηαη ζε όιεο ηηο 

όςεηο ηνπ θηηξίνπ αλεμάξηεηα ηνπ πιηθνύ, εθηόο ησλ παινπηλάθσλ, ζε ύςνο έσο ηξία κέηξα πεξίπνπ από 

ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο αλαιόγσο ηνπο ύςνπο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ηνπο αξκνύο ησλ πιαθώλ 

επέλδπζεο ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ. Δειαδή νη πιάθεο βάθνληαη αθέξαηεο αλά ηεκάρην θαη δε ζηακαηάεη ε 

επίζηξσζε ζηε κέζε κηαο πιάθαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ζε θάπνηα ζεκεία ην πιηθό κπνξεί λα 
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επηζηξώλεηαη έσο ηα 2,60 θαη ζε θάπνην άιιν έσο ηα 3,40. Η αθξηβήο ζέζε θαη ύςνο ηεο επάιεηςεο ζα 

ππνδεηρζεί από ηελ επίβιεςε.  

Τν πιηθό πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα είλαη δηαθαλέο ρσξίο λα αιινηώλεη ρξσκαηηθά ηηο όςεηο ηνπ θηηξίνπ, 

αληηζέησο λα θσηίδεη θαη ηνλίδεη ρξσκαηηθά ην ππόζηξσκα. Να είλαη κόληκν θαη όρη ζπζηαδόκελνπ ηύπνπ, 

δειαδή λα κελ απαηηείηαη ζηξώζε αλαλέσζεο κεηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο επηθάλεηαο. Να είλαη 

βάζεσο πνιπνξγαληθήο ζηινμάλεο θαη λα έρεη εμαηξεηηθέο αληνρέο ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο όπσο βξνρή, 

ήιην, αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο,  ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ λα είλαη 

απιή θαη εύθνιε, δειαδή ν θαζαξηζκόο λα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα απιό πηεζηηθό θξύνπ λεξνύ ή κε 

ιάζηηρν πνηίζκαηνο.  

Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ γίλεηαη ζε ππόζηξσκα ζηεγλό, ζηαζεξό θαη απαιιαγκέλν από ραιαξά θαη ζαζξά 

ζσκαηίδηα, ιίπε θαη ξύπνπο. Η εθαξκνγή γίλεηαη κε καθξύηξηρν ξνιό, βνύξηζα ή αλάεξν ςεθαζκό θαη 

εθαξκόδεηαη ηόζεο θνξέο (ρέξηα) όζεο απαηηείηαη κέρξη λα πηάζεη ε επηθάλεηα ην ζπληζηώκελν πάρνο 

επίζηξσζεο πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνύ. Τν πιηθό λα κελ εθαξκόδεηαη ζε ρακειέο 

(<+8°C) ή κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο (>+35°C).Γεληθά λα εθαξκόδεηαη ζηνπο > 25 °C ή ππό άκεζε έθζεζε ζε 

ήιην. 

 

Δθηηκώκελνο ρξόλνο θαηαζθεπήο : 1 κήλαο 

 

 

 

27 – 04 - 2018 27 – 04 - 2018  

Θεωξήζεθε Διέγρζεθε 27 – 04 - 2018 

Ο Πξνϊζηάκελνο Γ/ζεο Ο πξνϊζηάκελνο Ο ζπληάμαο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκαηνο Μειεηώλ  

         

   

   

Περιηβαλίδεο Μηραήι Καξπνπδάο Υξήζηνο Σζνιάθεο Αιέμαλδξνο 

 ΜεραλνιόγνοΜεραληθόο ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 
 
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟ: Κνβεληάξεην Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο 
 
Έργο: Δξγαζίεο γηα ηε κόληκε, δηαθαλή πξνζηαηεπηηθή επίζηξωζε επηθαλεηώλ ελάληηα ζε graffiti  
θαη επηθόιιεζε αθηζώλ ζην λέν θηίξην ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο 
 

Α/Α Περηγραθή εργαζηώλ 
Γαπάλε 

(τφρίς Φ.Π.Α.) (€) 

Σειηθή δαπάλε 

(κε Φ.Π.Α.) (€) 

1 Δξγαζίεο γηα ηε κόληκε, δηαθαλή 

πξνζηαηεπηηθή επίζηξωζε 

επηθαλεηώλ ελάληηα ζε graffiti  θαη 

επηθόιιεζε αθηζώλ ζην λέν θηίξην 

ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο 

  

    

 ύλοιο   

 
 
 

Τπογραθή / θραγίδα σπουήθηοσ αλαδότοσ 
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