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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018-2019

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
   ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων      

προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών. 
6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
8. Το αριθ. πρωτ. 30932/803/21-2-2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας 

με ΑΔΑΜ: 18REQ004503079 για ανάληψη πίστωσης ποσού 24.800,00 € για «Προμήθεια Αλατιού 
Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019».

9. Το αριθ. πρωτ. 13674/1270/25-1-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – 
Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10. Την Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ. 227/29-1-2019 (με ΑΔΑ: 7ΝΔΝ7ΛΨ-ΥΦΝ) 
έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας - Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 32786/2735/25-2-2019  με ΑΔΑ: 6ΚΞΓ7ΛΨ-ΩΟΘ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης με Α/Α 1133/25-2-2019 για την «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού 
Φλώρινας 2018-2019».

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004808257.
13. Την ΣΑΕΠ 541/2019 Κατηγορία 1 Α/Α 10 κ.ε. 2014ΕΠ54100002
14. Το αριθ. πρωτ. 43395/1151/12-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας 

αποστολής τευχών μελέτης του έργου  «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 
2018-2019».

15. Την Αριθ. 1045/10-5-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΘΡ57ΛΨ-0ΗΩ) 
έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού δρόμων 
Νομού Φλώρινας 2018-2019, ποσότητας 439 τόνων προϋπολογισμού 24.768,38 € με ΦΠΑ.
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 16.Τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας σε έκτακτη χιονόπτωση, ή παγετού ορεινών 
περιοχών.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση, σε Εταιρεία κατόπιν 
έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, προμήθειας 
439 τόνων αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής. 
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των    24.768,38 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (439 τόνοι Χ 56,42 € με ΦΠΑ ο τόνος, σύμφωνα με τον από 6-3-2019 
Προυπολογιμό μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας). 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9471.05 οικονομικού έτους 2019.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
  Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση του αλατιού 
αποχιονισμού έως και 31/12/2019.
    Το προς προμήθεια αλάτι αποχιονισμού περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό 
Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα   του Παραρτήματος 
ΙΙ.
   Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους 
και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
  Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:
* Φορολογική ενημερότητα
*Ασφαλιστική ενημερότητα
*Αντίγραφα ποινικού μητρώου 

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016.
* Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνει ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης όπως αυτοί 
αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 22-5- 
2019  ημέρα Τετάρτη από 10:00 έως και 11:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. 
Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεμαίων 1,  Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με courier.
  Προσφορές  που  θα  υποβληθούν μετά  τη   συγκεκριμένη   ημέρα  και   ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  
και   δεν παραλαμβάνονται.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504.
  Η   παρούσα   πρόσκληση   είναι   αναρτημένη   στο   δικτυακό   τόπο   της Αναθέτουσας Αρχής 
www.florina.pdm.gov.gr και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  www.pdm.gov.gr.
.

                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

http://www.florina.pdm.gov.gr/
http://www.pdm.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 439 (Τετρακοσίων 
τριάντα εννέα) ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018 – 2019» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.768,38 € (με Φ.Π.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το αλάτι είναι το σύνηθες αντιπαγετικό υλικό που χρησιμοποιείται στη χειμερινή συντήρηση των 
οδών. Χρησιμοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας στρώματος χιονιού ή πάγου στο 
οδόστρωμα, αλλά και για το λιώσιμο ήδη υπάρχοντος στρώματος χιονιού ή πάγου. Είναι 
αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες μέχρι -5°C, ενώ με παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας μπορεί 
να είναι αποτελεσματικό μέχρι και -10°C. 

Το αλάτι που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. 
Φλώρινας,  θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές (σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ASTM D 632-01) :

- Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl > 95 % επί ξηρού δείγματος)
- Ειδική κοκκομετρική διαβάθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.



Μέγεθος Κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό 
(%) 

9,5 mm ή 3/8 inch 95 - 100 

4,75 mm ή No 4 20 - 90 

2,36 mm ή No 8 10 - 60 

0,60 mm ή No 30   0 - 15 

 

- Παντελής απουσία ψηφίδων, χαλίκων και γενικά ξένων σωμάτων.

Το ειδικό βάρος του αλατιού κυμαίνεται από 1,2 εώς 1,5 τόνο/m³, ανάλογα με την προέλευση του 
και την περιεκτικότητα του σε υγρασία. Πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν στεγνότερο, 
προκειμένου να περιορίζονται κατά το δυνατόν τα προβλήματα σβωλιάσματος. Ενδείκνυται το 
ποσοστό υγρασίας του άλατος να μην υπερβαίνει το 3%.

Το αλάτι που δεν πληροί τις παραπάνω απαιτούμενες προδιαγραφές έχει σημαντικά μειωμένη 
αποτελεσματικότητα και δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον 
χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (φρακάρισμα στους αλατοδιανομείς), ενώ απαιτείται και 
μεγαλύτερη ποσότητα για το ίδιο αποτέλεσμα.  

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από τα αρμόδιο εργαστήρια (Περιφέρειας – Χημείου 
Κράτους) μετά την αποστολή δειγμάτων. Τα έξοδα του ποιοτικού ελέγχου θα βαρύνουν 
τον προμηθευτή. Τα δείγματα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που το δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τις ειδικές προδιαγραφές η 
επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί, προς το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας, την άμεση αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου της 
ποσότητας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους ειδικούς 
όρους και δεσμεύεται ότι:

1. Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα έχει για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ / Π.Δ.Μ. διαθέσιμους και δεσμευμένους τουλάχιστον διακόσιους τριάντα εννέα 



(239) τόνους αλατιού, άμεσα παραδοτέους. Φυσικά θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα 
μέσα μεταφοράς για την παράδοση της ποσότητας σε οποιοδήποτε σημείο του Οδικού Δικτύου 
στα όρια της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Η παράδοση των παρτίδων θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την 
τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, ή της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. 
Φλώρινας. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα 
(συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες) και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

3. Στην τιμή που δίνεται στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται, η δαπάνη για την μεταφορά 
του αλατιού (σταλία και απολυμένοι χρόνοι φορτοεκφόρτωσης) σε οποιοδήποτε σημείο του 
Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κάθε δαπάνη 
κίνησης και καλής λειτουργίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
συντήρησης, επισκευής, προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, τα διόδια, οι αποδοχές του 
οδηγού, ασφάλιστρα, δώρα εορτών, υπερωρίες κάθε σχετικό έξοδο του οχήματος, όπως επίσης 
και η χρονοναύλωση (σημαία) που προβλέπεται από όλες τις ισχύουσες διατάξεις για συμβάσεις 
μίσθωσης οχημάτων ή συμβάσεις έργου για τη μεταφορά με κόμιστρο διάρκειας τριών (3) 
μηνών τουλάχιστον. 

4. Η μεταφορά του άλατος θα γίνεται με κατάλληλα φορτηγά που θα πρέπει να έχουν σχετικά 
καθαρό χώρο φόρτωσης (χωρίς κατάλοιπα από προηγούμενη μεταφορά) και να είναι 
καλυμμένα έτσι ώστε το αλάτι να μην βρέχεται και να μην απορροφά υγρασία.  

5. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ελέγξει ποσοτικά κάθε ένα φορτηγό που μεταφέρει 
το αλάτι. Εκτός από το ζυγολόγιο που θα συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής θα γίνεται και 
έλεγχος εξακρίβωσης της ποσότητας, πριν την απόθεση της, σε ζυγαριά που θα επιλέγει η 
Επιτροπή (τα έξοδα ποσοτικού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή). Σε περίπτωση που 
παρατηρηθεί επανειλημμένα αδικαιολόγητη διαφορά στα δύο ζυγολόγια, η αναθέτουσα αρχή, 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της παρούσας 
σύμβασης, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προμηθευτή και 
τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6. Εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας και στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας/ Τμήμα 
Προμηθειών, ένα άτομο (καθώς και αναπληρωτή αυτού) που θα είναι υπεύθυνο για την μεταξύ 
των συμβαλλομένων επικοινωνία όσον αφορά την παραγγελία (τηλεφωνική εντολή της 
Υπηρεσίας) και παράδοση του αλατιού.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας και 
στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας/Τμήμα Προμηθειών, για να 
συντονιστούν οι εργασίες φόρτωσης – μεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης. Σε περίπτωση 



που παρατηρηθεί επανειλημμένα αδυναμία επικοινωνίας και δυσλειτουργία στην 
εκτέλεση του έργου της προμήθειας και μεταφοράς του αλατιού, η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας (αναθέτουσα αρχή), μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση 
της παρούσας σύμβασης, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση και 
επιβάλλοντας στον προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

7. Ο χρόνος παράδοσης της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριών ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης και ο χρόνος παράδοσης της κάθε παρτίδας στη συνέχεια, όχι 
μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που δίνεται η τηλεφωνική εντολή 
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ή της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας/Τμήμα 
Προμηθειών.

8. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά μετά από εντολή της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ή της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας/Τμήμα Προμηθειών, ώστε να μην δημιουργούνται 
προβλήματα στην αποθήκευση του.

Η μη τήρηση κάποιου από τους παραπάνω όρους δίνει στην Δ/νση Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας/Τμήμα Προμηθειών, το δικαίωμα μετά από εισήγηση της 
επιτροπής  παραλαβής να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου της 
ποσότητας του αλατιού ή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (αναθέτουσα αρχή) το 
δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον μειοδότη και να προμηθευτεί τα υλικά από τον 2ο 
μειοδότη

Φλώρινα 06 / 03/ 2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Κωνσταντίνος Μουρατίδης      
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα  06 / 03 / 20198

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

           Βασίλειος Μήσιας      
Πολιτικός Μηχανικός



     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

  ΕΡΓΟ : '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 439 ΤΟΝΩΝ 
ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ Ν. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018-19''

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 24.768,38 € #

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης                                                  Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( € )                          

Συνολική Δαπάνη 
χωρίς ΦΠΑ

 ( € )

       

1
Προμήθεια 
αλατιού 
αποχιονισμού

ton 439
 

       

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Φ.Π.Α. ( 
24% )  

                                                
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φλώρινα ….. / ….. / 2019

               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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