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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι 
πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν σφραγισµένη προσφορά για τη 
συντήρηση δέκα (10) εκτυπωτικών µηχανηµάτων διαφόρων τύπων, τα οποία βρίσκονται στα γραφεία 
της Α.Μ. στη Θεσσαλονίκη, σύµφωνα προς τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα παραρτήµατα αυτής. 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. 
(www.ametro.gr). 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆ιαδικασία - Κριτήριο ανάθεσης  

Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη του Αναδόχου θα διενεργηθεί µεταξύ των υποψηφίων εταιρειών 
που θα υποβάλουν σχετική προσφορά σύµφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της 
παρούσας πρόσκλησης.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη συνολική τιµή προσφοράς του 
Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. Παράρτηµα Β) εφόσον βέβαια πληρούνται κι όλοι οι όροι 
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και κυρίως αυτοί του Παραρτήµατος Α (). 
Μετά την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών, η 
κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Α.Μ., µέσω σχετικής επιστολής.  
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αναβολής, ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συµµετέχοντες. 

 
2. Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την: Τετάρτη  08 / 03 / 2017 & ώρα 16:00   

Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι συµµετέχοντες, αρκεί 
να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Α.Μ., το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
(προθεσµία) που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση και για την έγκαιρη άφιξη των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι συµµετέχοντες . 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές µε την παρούσα 
πρόσκληση και τον διαγωνισµό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το 
αργότερο 5 ηµέρες πριν την προθεσµία υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν 
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να ενηµερώνονται µέσω της ιστοσελίδας και µε δική τους ευθύνη, χωρίς καµία προηγούµενη 
σχετική ενηµέρωσή τους από την Α.Μ.   
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούµενης προµήθειας, 
συνεπώς επί µέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
∆εν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών µετά την αποσφράγιση 
τους. Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δηµιουργούν όµως προϋπόθεση 
αντιπροσφοράς, η Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. 
Προσφορές που ενδεχοµένως έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 
3. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

� Μεσογείων 191-193, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00. 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την συνηµµένη ετικέτα 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

              Από :  

 Προς : 

 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Λεωφ. Μεσογείων 191 -193, T.K.: 115 25, Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 Υπόψη : Προέδρου επιτροπής προµηθειών 

 Ένδειξη : Πρόσκληση υποβολής σφραγισµένων προσφορών για την 

συντήρηση δέκα (10) εκτυπωτικών µηχανηµάτων της 

               ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη  

(MR - 1000015155) 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

4. Περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς 

Στο σφραγισµένο  Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω: 

α) Αποδεικτικά παρόµοιας εµπειρίας, µέσω της κατάθεσης από µέρους των συµµετεχόντων  
τουλάχιστον ενός συµφωνητικού µε αντικείµενο παρόµοιο µε της παρούσας πρόσκλησης που 
να έχει συναφθεί εντός των τριών τελευταίων ετών . 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων διαθέτει τεχνικό προσωπικό ή συνεργάζεται µε τεχνικούς, 
που αποδεδειγµένα διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση στη συντήρηση τέτοιου εξοπλισµού.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων δεν διώκεται ή έχει καταδικασθεί για τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στο Νόµο 4412/2016 και αφορούν κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ο µέν συµµετέχων θα αποκλείεται της 
διαδικασίας, ο δέ ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

δ Το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (βλ. Παράρτηµα Β) µε συµπληρωµένο τον 
Πίνακα Προσφοράς, και υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου. Οι 
συµµετέχοντες οφείλουν να συµπληρώσουν τον πίνακα αφού λάβουν υπόψη τους όλους τους 
όρους, τις σχετικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση 
και στα συνηµµένα αυτής. 

Το προσφερόµενο τίµηµα θα αφορά στην εκτέλεση και παράδοση όλων των προβλεπόµενων 
εργασιών και λοιπών υποχρεώσεων σχετικών µε τη συντήρηση του εξοπλισµού, πλήρως 
ολοκληρωµένων και θα παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής 
σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης που δοθεί. 
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Στις τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνονται το κόστος εργασιών (για την τακτική  
συντήρησης του εξοπλισµού και τις τυχόν έκτακτες επισκευές σε περιπτώσεις βλαβών του), το 
κόστος των απαιτούµενων καινούργιων και αυθεντικών ανταλλακτικών που τυχόν 
χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση βλαβών, το κέρδος του προσφέροντα, η αµοιβή του 
καθώς και αυτή των συνεργατών του καθώς και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του, όπως και οι δαπάνες µεταφοράς και παράδοσης 
των υλικών / ανταλλακτικών σε συγκεκριµένους χώρους των γραφείων της Α.Μ.  Επίσης 
συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των προσώπων που θα 
απασχολήσει, οι σχετικές δαπάνες µετακίνησής των, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες 
επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και εν γένει κάθε δαπάνη αναγκαία ή 
απλώς χρήσιµη για την πραγµατοποίηση των εργασιών.  
Στην τιµή της προσφοράς ∆ΕΝ περιλαµβάνονται τα αναλώσιµα που ενδεχοµένως απαιτηθούν και 
για τα οποία θα γίνεται χωριστή χρέωση ανά µηχάνηµα και περίπτωση.  
Η Α.Μ. βαρύνεται µόνον µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.  

Οι συµµετέχοντες µε την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι έχουν λάβει λεπτοµερή 
γνώση των χώρων και των προς συντήρηση µηχανηµάτων, πέραν της τεχνικής περιγραφής, των 
απαιτήσεων και λοιπών λεπτοµερειών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Προς τούτο 
κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο της εγκατάστασης 
κ. Μ. Πατσούρα (τηλ. 2310-504719, κιν. 6976444898) 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή και πληροφορία σχετικά µε το διαγωνισµό παρακαλούµε όπως 
επικοινωνείτε µε τον αρµόδιο της Α.Μ. κο. Ε. ∆ηµητρίου (τηλ.: 210-679.2112). 

 

5. Προϋπολογισµός προµήθειας 
Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός για τη διάρκεια των δύο (2) ετών, 
συµπεριλαµβανοµένου του ενός (1) έτους τυχόν παράτασης, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσια πενήντα ΕΥΡΩ  (4.450,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.  
Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο των οικονοµικών προσφορών το οποίο οι προσφορές δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν επί ποινή αποκλεισµού. 

 
6. ∆ιάρκεια της Σύµβασης 

Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης  που θα υπογραφεί ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού, µε δικαίωµα µονοµερούς εκ µέρους της Α.Μ. παράτασης 
για ένα (1) έτος. 
 

7. Υπογραφή της Σύµβασης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του µειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο 
ανάδοχο εγγράφως για την υπογραφή της Σύµβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο επτά (7) 
ηµερολογιακών ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του 
ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή και µετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος δύναται να 
ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η 
Επιτροπή Έρευνας Αγοράς. Αν και ο δεύτερος συµµετέχων δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος 
από τη σύµβαση κι η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει: 

α) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, 
για την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  

β) Φορολογική Ενηµερότητα 

Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την απόδειξη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  
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8. Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται µε βάση τις τιµές της οικονοµικής του προσφοράς σε τριµηνιαία 
βάση.  
Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές 
αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του αναδόχου ή µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από εµάς του τιµολογίου σας, µε την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η παραλαβή 
και η πιστοποίηση «Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης» από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
Για πληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. 
Π. Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 
Επίσης για συµβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιµολογίων σας απαιτείται η 
προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας σας και για συµβάσεις άνω των 2.500,00 

€, απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας σας. 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, θα 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η παραπάνω κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου, 
για τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

  
9. Επίλυση διαφορών 

Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική 
Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 

 Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το ∆ιαγωνισµό και τη Σύµβαση, 
αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 

 
Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και των συνηµµένων αυτής εγγράφων. Προσφορές που δεν πληρούν τους παραπάνω 
όρους δεν θα αξιολογηθούν. 
 

 
 
          Με εκτίµηση 

 
 
 

 
       Κωνσταντίνος Καραθάνος 

                                                                                  Προϊστάµενος Τµήµατος Συµβάσεων Προµηθειών 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική περιγραφή εργασιών & απαιτήσεων συντήρησης των εκτυπωτικών 
         µηχανηµάτων - Προδιαγραφές  

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
α) Σκοπός 

Σκοπός του ∆ιαγωνισµού αυτού είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών συντήρησης κι επισκευών των 
δέκα (10) εκτυπωτικών µηχανηµάτων (εκτυπωτές, “fax”-πολυµηχάνηµα & φωτοτυπικό) τα οποία 
βρίσκονται εγκατεστηµένα στα γραφεία της Α.Μ. στη Θεσσαλονίκη (26

ης
 Οκτωβρίου 40) µε τρόπο 

που να διασφαλίζεται πλήρως η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία τους. 
 

β) Τεχνική Περιγραφή και Απαιτήσεις Συντήρησης 

1. Εκτέλεση όλων των προβλεποµένων από τον κατασκευαστή της κάθε συσκευής εργασιών  
τακτικής συντήρησης. 

2. Ανταπόκριση σε ενδεχόµενη κλήση για την αντιµετώπιση προβλήµατος, την επόµενη εργάσιµη  
ηµέρα. 

3. Ώρες εργασίας ∆ευτέρα - Παρασκευή 9 π.µ. - 5 µ.µ. (5x8) 
4. Επί τόπου επισκευή των µηχανηµάτων και µόνον σε ειδικές περιπτώσεις επισκευή αυτών εκτός 

εταιρείας. 
5. Στην τιµή της προσφοράς σας θα περιλαµβάνεται πλήρης κάλυψη του κόστους εργασίας και 

ανταλλακτικών (πλην των αναλωσίµων) για τη συντήρηση των µηχανηµάτων σε όλες τις 
περιπτώσεις, δηλαδή της προβλεπόµενης από τον κατασκευαστή τακτικής συντήρησης της κάθε 
συσκευής αλλά και των επισκευών που θα κριθούν αναγκαίες κατά περίπτωση σε τυχόν έκτακτες 
βλάβες. 

6. Στην τιµή της προσφοράς σας θα  περιλαµβάνονται οι δωρεάν αναβαθµίσεις υλικο-λογισµικού 
(firmware) όταν είναι αναγκαίο. 

7. Θα υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αποτελεσµατικό, χρησιµοποίησης 
ανταλλακτικών από άλλους συµβατούς εκτυπωτές της Α.Μ. που είναι εκτός λειτουργίας. 

8. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων της επισκευής για χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα των 10 
εργασίµων ηµερών και κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της Α.Μ., θα πρέπει να γίνεται 
προσωρινή αντικατάσταση µε µηχάνηµα παρόµοιων δυνατοτήτων, µέχρι την αποκατάσταση της 
βλάβης. 

9.  Οι τεχνικοί που αναλάβουν τη συντήρηση των µηχανηµάτων θα είναι πιστοποιηµένοι από τις 
κατά περίπτωση  κατασκευάστριες εταιρείες. 
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                                                                        ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2                                          
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
 
Η προσφορά αναφέρεται στο ετήσιο κόστος συντήρησης των δέκα (10) εκτυπωτικών µηχανηµάτων, 
διαφόρων τύπων (εκτυπωτές,“fax”-πολυµηχάνηµα& φωτοτυπικό), τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα 
στα γραφεία της Α.Μ. στη Θεσσαλονίκη.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµ.) 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 H-P Color Laserjet Pro 400M-451dn Εκτυπωτής 1  

2 H-P Deskjet 4650 Εκτυπωτής 1  

3 H-P Color Laserjet CP5225 Εκτυπωτής 1  

4 H-P Laserjet 1320n Εκτυπωτής 1  

5 H-P Laserjet P2015n Εκτυπωτής 1  

6 H-P Business Inkjet 2800 Εκτυπωτής 1  

7 DELL 1265nf Εκτυπωτής 1  

8 H-P Plotter Design T1100 Plotter 1  

9 SHARP AR-M351U Φωτοτυπικό 1  

10 PANASONIC Fax KX-FP 215 Φαξ 1  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ετήσια χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 
 
 

Αθήνα,  .................................... 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Σφραγίδα & Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC005832199 2017-02-22


