Σωματείο
«PRAKSIS»
Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32
Τηλ: 21-05205200
Fax: 210-5205201
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr

Αθήνα, 2/11/2018
Αρ. Πρωτ:Δ14213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την Προμήθεια Server & Συστήματος αδιάλειπτης
λειτουργίας UPS
συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες ( UNHCR ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ACCOMMODATION AND
SERVICES TO REFUGE ES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» με
κωδικό:UNHCR/GRC01/2018/Pillar1/0000000140 και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS
»
Το Σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας:
1. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό
UNHCR/GRC01/2018/Pillar1/0000000140
2. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών του Σωματείου
PRAKSIS
3. Το Πρακτικό Δ.Σ. της PRAKSIS

Αποφασίζει
1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης
του έργου με τίτλο «ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM
SEEKERS IN GREECE» με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.

2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών» στο έργο με τίτλο «ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES
AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR )
3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη
ιστοσελίδα του Σωματείου www.praksis.gr
4. Την αποστολή του πλήρες κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον
υποψήφιους αναδόχους με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα.
5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή
προσφοράς χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον τα προσφερόμενα είδη
καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις συνολικές ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές του
συνημμένου υποδείγματος.
6. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται
να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
7. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με το αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου
των υποβληθεισών προσφορών, το Σωματείο, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή,
ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και
μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
8. Την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών.
9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για τρεις
(3) μήνες από την επομένη διενέργειας της Πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον
ανάδοχο έως και την παράδοση των προϊόντων
11. Τα προς προμήθεια είδη περιέχονται σε δυο ομάδες και κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα
μπορεί να υποβάλλει προσφορά η για την κάθε μια ομάδα ξεχωριστά η και για τις δυο
,πάντα όμως στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας.Η αξιολόγηση των
προσφορών θα είναι ανα ομάδα .Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Το Σωματείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το
δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση.
14. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους
κάτω των 15 ετών.
15. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης το αρμόδιο όργανο μπορεί
– με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του - να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για
ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη
ποσότητα έως 50% και πάντα εντός του συνολικού προϋπολογισμού της
προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από
τον Ανάδοχο.
16. Ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
17. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με
αντιστοιχία με την παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο
φάκελο αναγράφοντας ευκρινώς «», τον πλήρη τίτλο του Σωματείου που διενεργεί την
προμήθεια (Σωματείο «PRAKSIS»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία διενέργειας, τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή
αποκλεισμού τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Προσφέροντα, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
•

έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του
αντικειμένου της Πρόσκλησης
•
πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται
στην Πρόσκληση
•
είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, (να οριστεί ρητά η
επωνυμία του Επιμελητηρίου) και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων
που ασκεί (να κατονομαστούν ρητά οι δραστηριότητες), προκειμένου για
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους (ρητά κατονομαζόμενο),
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο
Επιμελητήριο.
2. Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και
με σφραγίδα οι πίνακες του Συνημμένου Υποδείγματος 1 της παρούσης:
α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών / Τιμών και
β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή
αποκλεισμού.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 - 17:00 από τον κο Βασίλειο Γεώργιο Πουλάκη
στο τηλέφωνο 2105205200, Fax 210- 5205201, e-mail: v.poulakis@praksis.gr
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας
Πρόσκλησης έως και τις 07/11/2018 και ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και
τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX,
ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία
περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία (11) έντεκα ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους,
ήτοι μέχρι την 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της
Οργάνωσης «PRAKSIS», Στουρνάρη 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, στον 2ο όροφο στην
γραμματεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς: «Σωματείο PRAKSIS
Θέμα: Προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών με
αντικείμενο την
«Προμήθεια Server & Συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας UPS» στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM
SEEKERS IN GREECE» συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης τη πιο
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
Ομάδα Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κατασκευαστής: Dell /
HP
Επεξεργαστής:

ΝΑΙ

Τουλάχιστον Ε5-2660 ή

ΝΑΙ

παρόμοιος με 8-cores,
lower freq @ 2.2GHz
Αριθμός Επεξεργαστών
2
Μνήμη: 48Gb

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Raid Controller: 1Gb
Cache
Raid Controller Levels:
ΑΓΟΡΑ SERVER

ΝΑΙ

0,1,5,6,10,50,60

1.

Raid Drive Support: Min

ΝΑΙ

16 Drives
Raid Interface Support:

ΝΑΙ

6 GB/s
RPS: Yes

ΝΑΙ

NIC: Min 4 Gigabit

ΝΑΙ

interfaces Server HDD
Enclosure(s): Min 16
Drives
Primary HDD: 2 x 300GB

ΝΑΙ

15k SAS
Secondary HDD: 8 x 2TB

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

SSD D.C. ( Datacenter
Series Preferred )
Rails
Operating System:

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Windows 2016 Server
STD
Εάν το σύστημα είναι

ΝΑΙ

τύπου Rack ΔΕΝ πρέπει
να είναι μεγαλύτερο
από 4U
Εγγύηση

ΝΑΙ

>=(μεγαλύτερη ίση ) 3
χρόνια (τρία χρόνια)

Σημείωση:
•
Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>,
αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά.
«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων
των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών. Στην ίδια στήλη, ο συμμετέχων μπορεί προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια ειδών. Το
σχετικό υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι αριθμημένο από τον συμμετέχοντα
και στην στήλη να μπαίνει ο σχετικός αριθμός.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα)

Ημερομηνία Προσφοράς
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ομάδα Β

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγιστο φορτίο :

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

6000VA
Expansion Battery Pack:

ΝΑΙ

Yes
Ελάχιστος Αριθμός

ΝΑΙ

Μπαταριών: 32 τεμάχια
Τυπος Μπαταριας: D.C.

ΝΑΙ

Series 12v - 8.5A Long
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΗΣ
1.

ΛΟΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS

Life - Αργής
εκφόρτισης
Network SNMP

ΝΑΙ

Module: Yes
Τύπος: Μονοφασικό

ΝΑΙ

Εάν το σύστημα είναι

ΝΑΙ

τύπου Rack ΔΕΝ πρέπει
να είναι μεγαλύτερο από
4U
Εγγύηση

ΝΑΙ

>=(μεγαλύτερη ίση ) 3
χρόνια (τρία χρόνια)

Σημείωση:
•
Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>,
αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά.
«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων
των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών. Στην ίδια στήλη, ο συμμετέχων μπορεί προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια ειδών. Το
σχετικό υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι αριθμημένο από τον συμμετέχοντα
και στην στήλη να μπαίνει ο σχετικός αριθμός.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………

Ημερομηνία Προσφοράς

(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα.

ΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατασκευαστής: Dell
/ HP
Επεξεργαστής:
Τουλάχιστον Ε5-2660
ή παρόμοιος με 8cores, lower freq @
2.2GHz
Αριθμός
Επεξεργαστών 2
Μνήμη: 48Gb
ΑΓΟΡΑ SERVER

Raid Controller: 1Gb

(Η ΤΙΜΉ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Cache

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,MONO ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Raid Controller

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ

Levels:

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ )

0,1,5,6,10,50,60

1.

Raid Drive Support:
Min 16 Drives
Raid Interface
Support: 6 GB/s
RPS: Yes
NIC: Min 4 Gigabit
interfaces Server HDD
Enclosure(s): Min 16
Drives
Primary HDD: 2 x

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
24%.
(Σε Ευρώ)

300GB 15k SAS
Secondary HDD: 8 x
2TB SSD D.C. (
Datacenter Series
Preferred )
Rails
Operating System:
Windows 2016 Server
STD
Εάν το σύστημα είναι
τύπου Rack ΔΕΝ
πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από 4U
Εγγύηση
>=(μεγαλύτερη ίση )
3 χρόνια (τρία
χρόνια)

Σημείωση: Όλα τα κενά θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, με
στρογγυλοποίηση μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Βεβαιώνεται ότι :
1. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και ανάλογων πιστοποιήσεων,
όπου έχουν εφαρμογή.

2.
3.
4.
5.

Η προσφορά ισχύει για τρεις (3 μήνες).
Η Παράδοση πρέπει να γίνει εντός 10 ημέρων από την ημέρα ανακοίνωσης του μειοδότη
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου .
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ,μόνο η παράδοση στα γραφεία μας στην οδό
Στουρνάρη 57 Αθήνα

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα)

Ημερομηνία Προσφοράς
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ομάδα Β

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μέγιστο φορτίο : 6000VA

ΝΑΙ

Expansion Battery Pack:

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Yes
Ελάχιστος Αριθμός

ΝΑΙ

Μπαταριών: 32 τεμάχια
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΗΣ

Τυπος Μπαταριας: D.C.

ΝΑΙ

ΛΟΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS

Series 12v - 8.5A Long Life
(Η ΤΙΜΉ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
1.

–Αργής εκφόρτισης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,MONO ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΝΑΙ

Network SNMP Module:
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ

Yes
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ )

Τύπος: Μονοφασικό

ΝΑΙ

Εάν το σύστημα είναι τύπου

ΝΑΙ

Rack ΔΕΝ πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από 4U
ΝΑΙ

Εγγύηση >=(μεγαλύτερη
ίση ) 3 χρόνια (τρία χρόνια)

Σημείωση: Όλα τα κενά θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, με
στρογγυλοποίηση μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Βεβαιώνεται ότι :
1. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και ανάλογων πιστοποιήσεων,
όπου έχουν εφαρμογή.

2.
3.
4.
5.

Η προσφορά ισχύει για τρεις (3 μήνες).
Η Παράδοση πρέπει να γίνει εντός 10 ημέρων από την ημέρα ανακοίνωσης του μειοδότη
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου .
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ,μόνο η παράδοση στα γραφεία μας στην οδό
Στουρνάρη 57 Αθήνα

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυμία Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα)

Ημερομηνία Προσφοράς
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

