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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ πάξηε    27/10/2020 

Δπζηαζ. & ηακ. Βαιηώηε θαη Πιαηαηώλ 

πάξηε – 231 00 

Αξ. Πξωη. : 1514 

πληάθηεο: Παλ. Αλδξεΐθνο  

E-mail: pthgram@uop.gr ΠΡΟ : Κάζε ελδηαθεξόκελν 

Σει.: 2731089689  

  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη ηξείο (3) ζπζθεπέο 

θπζηθνζεξαπείαο πνζνύ έσο 5580,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

 Σν Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Παλ/κηνπ Πει/ζνπ 

Έρνληαο ππόςε : 

Α) Σν ππ’ αξηζκ. 1463/08-10-2020 αίηεκα ηεο ππεξεζίαο καο κε ΑΓΑΜ: 20RQ007447804 

2020 10 08 πνπ αθνξά Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. 

Β) Σελ ππ’ αξηζκ. 9393/26-10-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: 97ΛΚ469Β7Γ-

Φ06 

Γ) Σελ απόθαζε ηεο ππ’ αξηζκό 16
εο

 πλεδξίαζεο / 20.07.2020-ζέκα 5Β ηεο πξνζσξηλήο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο.  

Γ) Σνλ Ν.4412/2016 ην Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

έξγσλ, Πξνκεζεηώλ &Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη: κία (1) πζθεπή Ηιεθηξνζεξαπείαο κε Δλζωκαηωκέλε 

Αλαξξόθεζε, κία (1) πζθεπή Θεξαπεπηηθνύ Τπεξήρνπ θαη κίαο (1) ηξνρήιαηεο 

ζπζθεπήο εθπνκπήο ππέξπζξεο θαη ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  πνπ έρεη έδξα ηε πάξηε 

Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

Η ηηκή ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ 

(4500,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%, ήηνη πέληε ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ νγδόληα επξώ (5580,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

24% θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάηω. 
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Δίδνο Πεξηγξαθή Πνζόηεηα Σόπνο παξάδνζεο 

πζθεπή/κεράλεκα 

Γηα Ηιεθηξνζεξαπεία κε 

Δλζσκαησκέλε 

Αλαξξόθεζε 

1 
Δπζηαζ. & ηακ. 

Βαιηώηε θαη 

Πιαηαηώλ 

πάξηε -23100 

πζθεπή/κεράλεκα Θεξαπεπηηθνύ Τπεξήρνπ 1 

πζθεπή/κεράλεκα 

ηξνρήιαηε ζπζθεπή 

εθπνκπήο ππέξπζξεο θαη 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο 

1 

 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Η παξάδνζε ησλ εηδώλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί από  30 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη 7 

Γεθεκβξίνπ 2020 (νξηζηηθή παξαιαβή). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο 

ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε ή απνζηνιή ηνπο ειεθηξνληθά ζην: pthgram@uop.gr   

 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 

Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο 
Γηεύζπλζε: Δπζηαζ. & ηακ. Βαιηώηε θαη Πιαηαηώλ 

Σ.Κ 23100, πάξηε 

Δmail αξκόδηνπ:  pthgram@uop.gr   

Αξκόδηνο : Παλαγηώηεο Αλδξεΐθνο 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 9
ε
 Ννεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 14:00 

 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 ππνβάιιεηαη  

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο : 

 

1. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ππνγεγξακκέλε από λόκηκν εθπξόζσπν 

εηαηξείαο) όπνπ αλαγξάθεη ηα εμήο : 
 

α. Πληρώ ηις ηετνικές προδιαγραθές ηης παρούζας πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος και 

ηοσς ζτεηικούς όροσς ηοσς οποίοσς αποδέτομαι πλήρως και ανεπιθύλακηα και  

β) επιζσνάπηονηαι ζηην προζθορά μοσ οι πίνακες Σετνικών Προδιαγραθών -Χαρακηηριζηικών 

ηοσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α ζσμπληρωμένοι. 
 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη :  

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά όπνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα 

ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ/ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

*Τποτρεωηική ζσμπλήρωζη ηης ζηήλης ΑΠΑΝΣΗΗ ηων πινάκων (ναι / ότι ή και 

διεσκρίνιζη. 

Πίλαθαο_Α1 

Μία (1) πζθεπή Ηιεθηξνζεξαπείαο κε Δλζωκαηωκέλε Αλαξξόθεζε 

α/α Πεξηγξαθή /Υαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε *Απάληεζε 

Παξαπνκπή 

ζε θπιιάδηα 

θ.ι.π 

1 Δπσλπκία ζπζθεπήο/κεραλήκαηνο - κνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

2 Δγγύεζε  >=2 έηε   

3 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηα πξνεγθαηεζηήκελα 

ξεύκαηα (ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηελ κλήκε ηνπ 

κεραλήκαηνο), ηα πην ζπρλά εθαξκόζηκα ξεύκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ επαγγέικαηνο ηεο 

Φπζηθνζεξαπείαο, (ξεύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

κε ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ελλεπξσκέλσλ θαζώο θαη 

απνλεπξσκέλσλ κπώλ, Ρεύκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζθνπό λα επηθέξνπλ 

αλαιγεζία).  

 

ΝΑΙ   

4 

ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε ηεο: 

α) λα δεκηνπξγεί, β) λα απνζεθεύεη ζηελ κλήκε ηεο 

ζπζθεπήο θαη γ) λα εθαξκόδεη ξεύκαηα κε 

νξηδόκελεο από ηνλ ρξήζηε ηεο, παξακέηξνπο 

εθαξκνγήο. 

ΝΑΙ   

5 

Η ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο εθηόο ησλ 

ειεθηξνδίσλ αλαξξόθεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαισδίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζύλδεζή ηνπο 

ζηελ ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ειεθηξόδηα 

ζηιηθόλεο ή άλζξαθα-θανπηζνύθ καδί κε ηα 

αληίζηνηρα θαιώδηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

ζύλδεζή ηνπο ζηελ ζπζθεπή, θαζώο θαη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηνύληαη ζηα θαιώδηά ηεο θαη 

λα ιεηηνπξγεί κε απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα κε γέιε 

(gel). Δπηπξόζζεηα, ζην ινγηζκηθό ηεο ελ ιόγσ 

ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ έηνηκα πξνο 

ρξήζε, πξσηόθνιια ζεξαπείαο, γηα ηηο πην ζπρλέο 

θαθώζεηο θαη παζήζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, 

ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη εθαξκνγέο 

ειεθηξνζεξαπείαο. 

ΝΑΙ   

6 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη: 

Από δύν (2) ζεη (αλά δηαζέζηκε δηάζηαζε) 

απηνθόιιεησλ ειεθηξνδίσλ κε γέιε (gel) γηα ηε 

ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο, θαηάιιεια έηζη ώζηε 

λα πξνζαξκόδνληαη ζηα θαιώδηα ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνζεξαπείαο πνπ ζα επηιεγεί. 

ΝΑΙ   

7 ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη: Από ηξία (3) ζεη (αλά ΝΑΙ   
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δηάζηαζε ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή άλζξαθα-

θανπηζνύθ) ζήθεο-ζθνπγγαξάθηα γηα ηα δηαζέζηκα 

ειεθηξόδηα ζηιηθόλεο ή άλζξαθα-θανπηζνύθ ηα 

νπνία ζα ζπλνδεύνπλ ηε ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο 

(νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο 

γηα ρξήζε κε ηα ειεθηξόδηα πνπ ζα δηαζέηεη ε 

ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο πνπ ζα επηιεγεί). 

8 

Να ζπλνδεύεηαη: Από ηξία (3) ζεη ζθνπγγαξάθηα 

(αλά δηάζηαζε ειεθηξνδίσλ αλαξξόθεζεο) γηα ηα 

ειεθηξόδηα ηεο ζπζθεπήο αλαξξόθεζεο (νη 

δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

ρξήζε κε ηα ειεθηξόδηα αλαξξόθεζεο πνπ ζα 

δηαζέηεη ε ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο). 

ΝΑΙ   

9 

Να πεξηιακβάλεη :• Γύν (2) ειαζηηθνύο ηκάληεο (κε 

Velcro) δηαζηάζεσλ 40 cm x 5 cm, ρξήζηκσλ γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή 

άλζξαθα-θανπηζνύθ ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνζεξαπείαο, ζην αλζξώπηλν ζώκα. 

• Γύν (2) ειαζηηθνύο ηκάληεο (κε Velcro) 

δηαζηάζεσλ 60 cm x 5 cm, ρξήζηκσλ γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή 

άλζξαθα-θανπηζνύθ ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνζεξαπείαο, ζην αλζξώπηλν ζώκα. 

• Γύν (2) ειαζηηθνύο ηκάληεο (κε Velcro) 

δηαζηάζεσλ 80 cm x 5 cm,  γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή άλζξαθα-θανπηζνύθ 

ηεο ζπζθεπήο ειεθηξνζεξαπείαο, ζην αλζξώπηλν 

ζώκα. 

• Γύν (2) ειαζηηθνύο ηκάληεο (κε Velcro) 

δηαζηάζεσλ 100 cm x 5 cm, ρξήζηκσλ γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή 

άλζξαθα-θανπηζνύθ ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνζεξαπείαο, ζην αλζξώπηλν ζώκα. 

• Γύν (2) ειαζηηθνύο ηκάληεο (κε Velcro) 

δηαζηάζεσλ 80 cm x 10 cm, ρξήζηκσλ γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζηιηθόλεο ή 

άλζξαθα-θανπηζνύθ ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνζεξαπείαο, ζην αλζξώπηλν ζώκα. 

 

ΝΑΙ   

10 
Να δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε γηα ηελ ζηήξημε θαη 

κεηαθνξά ηεο. 
ΝΑΙ   
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Πίλαθαο_Α2 

Μία (1) πζθεπή  Θεξαπεπηηθνύ Τπεξήρνπ 

α/α Πεξηγξαθή /Υαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε *Απάληεζε 

Παξαπνκπή 

ζε  

θπιιάδηα 

θ.ι.π 

1 Δπσλπκία ζπζθεπήο/κεραλήκαηνο - κνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

2 Δγγύεζε  >=2 έηε   

3 

Η ζπζθεπή ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ θεθαιή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθαξκνγώλ. ην ινγηζκηθό ηεο ελ 

ιόγσ ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ έηνηκα πξνο 

ρξήζε, πξσηόθνιια ζεξαπείαο, γηα ηηο πην ζπρλέο 

θαθώζεηο θαη παζήζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, 

ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη εθαξκνγέο 

ζεξαπεπηηθνύ ππεξήρνπ. Η ελ ιόγσ ζπζθεπή 

ζεξαπεπηηθνύ ππεξήρνπ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε ηεο: α) λα δεκηνπξγεί β) λα 

απνζεθεύεη ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο θαη γ) λα 

εθαξκόδεη ζεξαπεπηηθό ππέξερν κε νξηδόκελεο από 

ηνλ ρξήζηε ηεο, παξακέηξνπο εθαξκνγήο 

ΝΑΙ   

4 
Να δηαζέηεη έλα (1) δνρείν ρσξεηηθόηεηαο 5 Lt  κε 

γέιε (Gel) θαηάιιεινπ γηα ρξήζε κε ηε ζπζθεπή 
ΝΑΙ   

5 
Να δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε γηα ηελ ζηήξημε θαη 

κεηαθνξά ηεο. 
ΝΑΙ   

Πίλαθαο_Α3 

Μία (1) ηξνρήιαηε ζπζθεπή εθπνκπήο ππέξπζξεο θαη ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 

α/α Πεξηγξαθή /Υαξαθηεξηζηηθά Απαίηεζε *Απάληεζε 

Παξαπνκπή 

ζε  

θπιιάδηα 

θ.ι.π 

1 Δπσλπκία ζπζθεπήο/κεραλήκαηνο - κνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

2 Δγγύεζε  >=2 έηε   

3 

Να εθπέκπεη ππέξπζξε θαη ππεξηώδε αθηηλνβνιία κε 

δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο ηεο πεγήο 

εθπνκπήο ρσξίο ρξνλνδηαθόπηε 

ΝΑΙ   

4 
Να δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε γηα ηελ ζηήξημε θαη 

κεηαθνξά ηεο. 
ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

                                       Ηκεξνκελία  ……………. 

                                                                        Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο  

 

                                          ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνκήζεηα  εμνπιηζκνύ  θπζηθνζεξαπείαο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο-εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (πάξηε) 

α/α 
Αθνξά 

πίλαθα 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜΑΥΙΑ 

Σηκή άλεπ 

ΦΠΑ 24 % 

Σηκή άλεπ 

ΦΠΑ  24 .% 

1 Α1 

πζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο 

κε ελζωκαηωκέλε 

Αλαξξόθεζε 

έλα (1)   

2 Α2 
πζθεπή ζεξαπεπηηθνύ 

ππεξήρνπ 
έλα (1)   

3 Α3 

Σξνρήιαηε ζπζθεπή 

εθπνκπήο ππέξπζξεο θαη 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο 

έλα (1)   

πκπιεξώλνληαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο – δηεπθξηλήζεηο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνκεζεπηή 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ 
 

 Αξηζκεηηθώο:  ………………….. € 

 

Οινγξάθωο:    …………………………………………..…………………………..…….. Δπξώ 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο/πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα επηιεγεί λα  ηνπ αλαηεζεί ε ζύκβαζε, πξηλ ηελ 

αλάζεζε πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππνρξεωηηθά πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (για δαπάνες άνω 2.500 εσρώ τωρίς ΦΠΑ): 

α.  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η 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. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (πρ θαηαζηαηηθό )  

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα θαηόπηλ έθδνζεο ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ-

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο  θαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

 

……………………. 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Π.Γ.. ΣΟΤ ΣΜΉΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΡΧΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 


