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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

(1) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα δύν (2) ιεπθώλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ηύπνπ 

θινύβαο (van), θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 4, 

πεηξειαηνθίλεησλ, από 1.739cc έσο 2.357cc, ηεηξάζπξσλ ή πεληάζπξσλ (νδεγνύ-ζπλνδεγνύ – νπίζζηα – 

πιατλή (εο)), γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζπλεξγεία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο. 

 

Σα δπν νρήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ ζηα κεραλνινγηθά 

θαη ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ηνπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη άλω ηωλ 160.000.  

 

Κξηηήξην αλάζεζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

(αξζξ. 311 – παξ. 2
α
 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ Γέθα Δλλέα Υηιηάδωλ 

Δλληαθνζίωλ Δπξώ (€ 19.900,00) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

 

 

30 / 10 / 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ  ΗΛ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΩΝ  

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ ΚΛΟΤΒΩΝ (VAN) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 19.900,00 
                                                   

CPV : 34131000-4 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

 

 

 

(2) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΔΜΑΥΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΔΜΑΥΙΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΛΟΤΒΑ (VAN) 

TEM. 2 € 9.950,00 € 19.900,00 

 Φ.Π.Α. 24% € 4.776,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : € 24.676,00 

      

 

 

 

30 / 10 / 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ  ΗΛ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΩΝ  

 ΚΛΟΤΒΩΝ (VAN) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 19.900,00 
                                                   

CPV : 34131000-4 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

(3) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΚΟΠΟ  

Η παξνύζα κειέηε, αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δύν (2) ιεπθώλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ 

ηύπνπ θινύβαο (van), θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 4, 

πεηξειαηνθίλεηα, από 1929cc έσο 2.357cc, ηεηξάζπξα ή πεληάζπξα (νδεγνύ-ζπλνδεγνύ - νπίζζηα – 

πιατλή (εο)), γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζπλεξγεία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

1.ΟΤΙΩΓΗ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ  

Ι. ΟΥΗΜΑ  

α. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ :  

Σα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλα, έηνπο θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα θαη λα 

θπθινθνξεί επξέσο ζηελ Διιεληθή αγνξά.  

Η πξνέιεπζε ηνπο ζα είλαη είηε Δπξσπατθήο, είηε Ιαπσληθήο επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ από ην αξκόδην Τπνπξγείν γηα λα ηαμηλνκεζνύλ θαη 

λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ Διιάδα. 

 

Σα δπν νρήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ ζηα κεραλνινγηθά 

θαη ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ηνπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη άλω ηωλ 160.000.  

 

Οη ινηπέο πξνδηαγξαθέο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα είλαη :  

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΩΝ  

 ΚΛΟΤΒΩΝ (VAN) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 19.900,00 
                                                   

CPV : 34131000-4 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

β. ΑΜΑΞΩΜΑ :  

Ιζρπξό ακάμσκα κε θαηάιιειεο εληζρύζεηο, αλζεθηηθό ζηελ ζηξέςε, άθακπην θαη επεμεξγαζκέλν 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία, εμ’ νινθιήξνπ από ραιπβδνέιαζκα. 

 

γ. ΚΙΝΗΣΗΡΑ : Πεηξειαηνθίλεηνο, 4-θύιηλδξνο ζε ζεηξά, άκεζνπ ςεθαζκνύ, αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο (Euro 4 ή Euro 5, 2001/27/ΔΔ), θπβηζκνύ απν 1929cc έσο 2.357cc, ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 85 

HP, ξνπήο 200Nm ηνπιάρηζηνλ. 

 

δ. ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ :  

Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν ρεηξνθίλεην θηβώηην κε 

πέληε ηαρύηεηεο γηα ηελ εκπξόο θίλεζε θαη κία γηα ηελ πίζσ. Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα είλαη είηε ζηνπο 

εκπξόζζηνπο είηε ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνύο.  

 

ε. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ :  

Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο ζα είλαη κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε. Σν ηηκόλη ζα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό 

κέξνο ηνπ νρήκαηνο.  

 

ζη. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ :  

Σν ζύζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθό, δηπινύ θπθιώκαηνο θαη ζα επελεξγεί επί όισλ ησλ 

ηξνρώλ. Δκπξόο – πίζσ ζα ππάξρνπλ δηζθόθξελα. Η πέδε ζηάζκεπζεο ζα είλαη κεραληθή θαη ζα 

επελεξγεί επί ησλ νπηζζίσλ ηξνρώλ.  

 

δ. ΑΝΑΡΣΗΔΙ:  

Οη αλαξηήζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο, αλζεθηηθέο ζε θνξηία 

θαηά ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο θαη θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζε αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Δπηζπκία ηεο 

Τπεξεζίαο είλαη νη εκπξόζζηεο αλαξηήζεηο λα είλαη αλεμάξηεηεο κε δηπιά ςαιίδηα, αληηζηξεπηηθή δνθό 

θαη θαηάιιεινπο ηειεζθνπηθνύο απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ δηπιήο ελεξγείαο θαη νη νπίζζηεο αλαξηήζεηο 

ζα απνηεινύληαη από άθακπην άμνλα κε εκηειιεηπηηθά ειαηήξηα θαη ηειεζθνπηθνύο απνζβεζηήξεο 

δηπιήο ελέξγεηαο. 

 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

ε. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ:  

Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από ελαιιάθηε 12 V, θαη κπαηαξία 12 V. Οη θαισδηώζεηο 

ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζα είλαη άξηζηα κνλσκέλεο θαη ζα θέξνπλ ηελ αλάινγε ζήκαλζε. 

 

ζ. ΤΜΠΛΔΚΣΗ : 

 Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη μεξάο ηξηβήο, πδξαπιηθνύ ηύπνπ, κνλόδηζθνο. 

 

η. ΓΙΑΣΑΔΙ – ΒΑΡH : Σν κέγηζην κήθνο ηνπ θάζε νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 

4,70 m θαη ην κέγηζην πιάηνο (ρσξίο ηνπο θαζξέπηεο) άλσ ησλ 1,80 m. Σν κεηαμόλην ζα πξέπεη λα είλαη 

άλσ ησλ 3,00 m.   

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ θόξησζεο ζα πξέπεη είλαη άλσ ησλ 2,40 m (κήθνο) θαη άλσ ησλ 1,60 m 

(πιάηνο).   

Σν νλνκαζηηθό κεηθηό θνξηίν ζα είλαη από 1,5 tn έσο 3,5 tn. 

 

ηα. ΣΡΟΥΟΙ :  

Σν όρεκα ζα θέξεη ραιύβδηλεο ή αινπκηλίνπ δάληεο, R15 ή R16 θαη ηα ειαζηηθά λα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε.  

 

ηβ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΓΗΓΗΗ :  

Σν όρεκα ζα είλαη κε απιή θακπίλα, δίζπξν. Η θακπίλα ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα 

πξνζθέξεη ζηνπο επηβάηεο έλα ιεηηνπξγηθό θαη άλεην πεξηβάιινλ. Θα δηαζέηεη κεγάινπο παινπίλαθεο γηα 

θαιή νξαηόηεηα, θαζίζκαηα νδεγνύ – ζπλνδεγνύ/σλ, θιηκαηηζκό (AC), εζσηεξηθό θαζξέθηε θαη δύν 

εμσηεξηθνύο, ηνπιάρηζηνλ κηα πιατλή θαη δπν αλνηγόκελεο νπίζζηεο, πδξαπιηθό ηηκόλη, ειεθηξηθά 

παξάζπξα, ξαδηόθσλν , δώλεο αζθαιείαο θαη ηακπιό νξγάλσλ κε όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ θηλεηήξα. Δθηόο ησλ άιισλ ε θακπίλα ζα δηαζέηεη θαιήο 

θαη αλζεθηηθήο πνηόηεηαο δάπεδν. Η αζθάιεηα ησλ επηβαηλόλησλ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δπν 

αεξνζάθνπο (νδεγνύ – ζπλνδεγνύ/σλ) θαη δώλεο αζθαιείαο .  
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

ηγ. ΥΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ :  

Ο ρώξνο θόξησζεο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πιατλή θαη κηα 

νπίζζηα ζύξα (δηαηξνύκελε θαηά πξνηίκεζε) γηα ηελ εύθνιε θόξησζε – εθθόξησζε ησλ πιηθώλ θαη 

πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη ζύζηεκα απνζήθεπζεο κε ξάθηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ.  

Σν όρεκα ζα ζπλνδεύεηαη από εθεδξηθό ηξνρό (ξεδέξβα), θαξκαθείν, ηξίγσλν βιαβώλ, 

εξγαιεηνζήθε θαη ππξνζβεζηήξα ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη κε ηελ παξάδνζε λα πξνζθνκίζεη όια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Η έθδνζε, ηα έμνδα έθδνζεο πηλαθίδσλ θαη ηα 

ηέιε θπθινθνξίαο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα παξαδώζεη ηα νρήκαηα κε πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο.  

 

ηδ. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ :  

Ωο κέγηζηνο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία αλάζεζεο, ελώ κηθξόηεξνο ρξόλνο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά.   

 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΔ ΣΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 
 

Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνύλ όια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθύπηνπλ από 

πξνζπέθηνπο, εηθόλεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ι.π. ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο θαζώο θαη ζηνηρεία ηνπ 

ηζηνξηθνύ θαη ηεο ζπληήξεζεο πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ θαη πνπ ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ 

πιήξνπο θαη ζαθνύο εηθόλαο ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη.  

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ ζα 

ππνβιεζεί αληίγξαθν ηνπ θύιινπ ηερληθνύ ειέγρνπ ηνπ θνξέα ηεο ρώξαο εηζαγσγήο, ή βηβιίν ζέξβηο 

ζεσξεκέλν από ηελ αληηπξνζσπεία ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, ή αληίγξαθν εγγξάθσλ εθηεισληζκνύ 

όπνπ αλαθέξνληαη ηα δηαλπζέληα ρικ ηνπ νρήκαηνο, ή ηέινο έθζεζε ηερληθνύ ειέγρνπ-πηζηνπνίεζε 

πξαγκαηηθώλ ρηιηνκέηξσλ από αλεμάξηεην ηερληθό θνξέα ζηελ Διιάδα ή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληα κε πηζηνπνίεζε από αιινδαπό ή εκεδαπό εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. 

 

 

30 / 10 / 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

   

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ  ΗΛ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

(4) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Κi) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ                       

(ζη %) 

1 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο  80 – 120 35% 

2 Καηάζηαζε  πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο 80 – 120 35% 

3 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο (κεραλνινγηθά)  80 – 120  15% 

4  Υξόλνο παξάδνζεο  80 – 120  15% 

 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 80 έσο 120 βαζκνύο. Η βαζκνινγία 

είλαη 80 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη από 80  έσο 120 βαζκνύο θαη πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν :                            

π = ζ1 Υ Κ1 + ζ2 Υ Κ2 + ......... + ζλ Υ Κλ       (ηύπνο 1) 

όπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρύεη :  

 

ζ1 + ζ2 + .. ζλ = 1 (100%)      (ηύπνο 2) 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλνηγκέλε πξνζθνξά, από ηνλ ηύπν :  

                                                              ι = Ο.Π. / U  

Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 

 

Δίλαη ζαθέο όηη θάζε όρεκα ζα αμηνινγεζεί απηνηειώο θαη ζα αλαθεξπρζεί ν κεηνδόηεο (-εο) γηα 

ηα δπν πξώηα ζηελ θαηάηαμε πξνζθεξόκελα νρήκαηα.  

  

30 / 10 / 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
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