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Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 08/2020

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πειραιάσ, 13 Οκτωβρίου 2020
Αρικ. Πρωτ.: 2832.3/67537/2020

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο προκθρφςςει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνιςμό, Διεκνοφσ
υμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο
«Προμικεια Λιπαντικών Πλωτών - Χερςαίων Μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ
τριακοςίων τριάντα τεςςάρων χιλιάδων πεντακοςίων ευρώ #334.500,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
όπου απαιτείται και λοιπϊν κρατιςεων). Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟ (1)
Προμικεια λιπαντικοφ πετρελαιοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (SAE 15W-40, MTU category 2),
Προςάρτθμα Α: προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (2):
Προμικεια λιπαντικοφ πετρελαιοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (SAE 40, MTU category 2),
Προςάρτθμα Α: προχπολογιςκείςασ αξίασ #141.100,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (3):
Προμικεια λιπαντικοφ πετρελαιοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (SAE 15W-40, API CJ-4),
Προςάρτθμα Α: προχπολογιςκείςασ αξίασ #24.500,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (4):
Προμικεια λιπαντικοφ βενηινοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (τετράχρονοι εξωλζμβιοι
Προςάρτθμα Α: κινθτιρεσ), (SAE 25W-40, API SG/SL), προχπολογιςκείςασ αξίασ #4.032,00€# (απαλλάςςεται
ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (5):
Προμικεια λιπαντικοφ βενηινοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (τετράχρονοι εξωλζμβιοι
Προςάρτθμα Α: κινθτιρεσ), (SAE 25W-50, API SG/SL), προχπολογιςκείςασ αξίασ #560,00€# (απαλλάςςεται
ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (6):
Προμικεια λιπαντικοφ βενηινοκινθτιρων Πλωτών Μζςων (τετράχρονοι εξωλζμβιοι
Προςάρτθμα Α: κινθτιρεσ), (SAE 10W-30, API SG/SL), προχπολογιςκείςασ αξίασ #644,00€# (απαλλάςςεται
ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (7):
Προμικεια λιπαντικοφ αναςτροφζων – μειωτιρων (SAE 30, ISO VG 100, API CF με FZG≥11
Προςάρτθμα Α: και μζγιςτο TBN 20), προχπολογιςκείςασ αξίασ #9.405,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (8):
Προμικεια λιπαντικοφ υδραυλικών ςυςτθμάτων (ISO 15, DIN 51524-3), προχπολογιςκείςασ
Προςάρτθμα Α: αξίασ #363,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (9):
Προμικεια λιπαντικοφ υδραυλικών ςυςτθμάτων (ISO 32, DIN 51524-2), προχπολογιςκείςασ
Προςάρτθμα Α: αξίασ #5.100,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (10):
Προμικεια λιπαντικοφ υδραυλικών ςυςτθμάτων (ISO 46, DIN 51524-2), προχπολογιςκείςασ
Προςάρτθμα Α: αξίασ #3.971,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (11):
Προμικεια λιπαντικοφ υδραυλικών ςυςτθμάτων (ISO 68, DIN 51524-2), προχπολογιςκείςασ
Προςάρτθμα Α: αξίασ #425,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (12):
Προμικεια λιπαντικοφ κλειςτών βιομθχανικών κιβωτίων (ATF 200, DIN 51517-3),
Προςάρτθμα Α: προχπολογιςκείςασ αξίασ #4.356,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (13):
Προμικεια λιπαντικοφ ςυμπιεςτών (ISO 100, DIN 51506 VDL), προχπολογιςκείςασ αξίασ
Προςάρτθμα Α: #1.800,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (14):
Προμικεια λιπαντικοφ κλειςτών βιομθχανικών κιβωτίων (ISO 100, DIN 51517),
Προςάρτθμα Α: προχπολογιςκείςασ αξίασ #728,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
ΕΙΔΟ (15):
Προμικεια λιπαντικοφ κλειςτών βιομθχανικών κιβωτίων (ISO 68, DIN 51517),
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Προςάρτθμα Α:
ΕΙΔΟ (16):
Προςάρτθμα Α:
ΕΙΔΟ (01):
Προςάρτθμα Β:
ΕΙΔΟ (02):
Προςάρτθμα Β
ΕΙΔΟ (03):
Προςάρτθμα Β

προχπολογιςκείςασ αξίασ #1.040,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ),
Προμικεια βαλβολίνθσ (SAE 90, HP GL API GL-4) προχπολογιςκείςασ αξίασ #1.976,00€#
(απαλλάςςεται ΦΠΑ),
Προμικεια λιπαντικοφ πετρελαιοκινθτιρων αυτοκινιτων (Χαμθλοφ SAPS κατάλλθλο για
DPF, SAE 5W30, ACEA C4), προχπολογιςκείςασ αξίασ #18.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων),
Προμικεια λιπαντικοφ βενηινοκινθτιρων αυτοκινιτων-μοτοςυκλετών (SAE 10W40, ACEA
A3/B4), προχπολογιςκείςασ αξίασ #15.180,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν
κρατιςεων),
Προμικεια λιπαντικοφ βενηινοκινθτιρων αυτοκινιτων (SAE 5W40, ACEA A3/B4-12),
προχπολογιςκείςασ αξίασ #1.320,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και λοιπϊν κρατιςεων),

 Ανακζτουςα αρχι: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν
Διαγωνιςμϊν.
Χϊρα
: Ελλάδα
Πόλθ - Κωδικόσ NUTS
: EL307 (Πειραιάσ)
Σαχυδρομικι Δ/νςθ
: Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2
Σαχ.Κωδ.
: 185 10
Πλθροφορίεσ
: Αντιπλοίαρχοσ Λ Χλιμίντηα Χρυςοφλα
Ανκυπαςπιςτισ Λ Κίρκου Χρυςοφλα
Σθλ.
: 213 137 1081 – 213 137 4652
Αρικ. Σθλεομοιοτυπίασ
: 213 137 1361
Γενικι
Διεφκυνςθ
ςτο : www.hcg.gr
διαδίκτυο (URL) E-mail
: dipea.b@yna.gov.gr
 Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο αποτελεί “Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι
(ΚΚΑ)’’ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.
 Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.: Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ναυτιλία κακϊσ και θ
Δθμόςια Σάξθ και Αςφάλεια
 Κωδικόσ CPV: 24951100-6 (Λιπαντικά).
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ:
Σο Προςάρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2020, ΑΕ 789/2 (Κωδικόσ Ενάρικμου: 2020Ε78920000) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
72147/09-07-2020 (ΑΔΑ: 6Π446ΜΣΛΡ-1ΘΘ) Απόφαςθ ΤπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ
Ετθςίων Προγραμμάτων. Η δράςθ εντάςςεται ςτθν Επείγουςα υνδρομι ζτουσ 2017 του «Σαμείου
Εςωτερικισ Αςφάλειασ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ».
Σο Προςάρτθμα Βϋ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό εξόδων του
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ειδικόσ φορζασ 1041-502-0000000, λογαριαςμόσ
2410204001 «Αγορζσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μεταφορικϊν μζςων ξθράσ» οικ. ζτουσ 2020.
 Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν, είτε τμθματικά για
οποιοδιποτε είδοσ (για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ ζκαςτου είδουσ), όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά
ςτουσ Πίνακεσ των υπό προμικεια ειδϊν τθσ διακιρυξθσ.
 Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.:13-10-2020
 Χρόνοσ παράδοςθσ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 3 του Παραρτιματοσ Αϋ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. υγκεκριμζνα θ παράδοςθ του
φυςικοφ αντικειμζνου, ορίηεται ςτο διάςτθμα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ
υπογραφισ τθσ.
 Σόποσ Παράδοςθσ: Επιςκευαςτικι Βάςθ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ςτθν Ελευςίνα (ΕΒ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ) Θζςθ Καλυμπάκι
*κωδικόσ NUTS: EL306 (Δυτικι Αττικι)+.
 Είδοσ Διαδικαςίασ: Ανοικτι διαδικαςία.
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 Κριτιριο Ανάκεςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ
 Καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 17-11-2020 και ζωσ ϊρα 15:00,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.Δ.Η.., θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν
23-11-2020 και ϊρα 11:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 318) από τθν αρμόδια Επιτροπι. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ οι οποίοι λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθν διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ όπωσ
ειδικότερα ορίηεται ςτο άρκρο 21 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), από
τθν 19-10-2020 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ
προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
προςκομίηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ εντόσ τριών (03) εργαςίμων θμερών από τθν επομζνθ τθσ
θλεκτρονικισ υποβολισ και ςε ζντυπθ μορφι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (πρωτότυπο ι αντίγραφο
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 1 του Ν. 4250/2014) ςτον Φορζα Τλοποίθςθσ (Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2,
Λιμζνασ Πειραιά, Σ.Κ. 185 10) κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι δώδεκα (12) μινεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
 Γλώςςα προςφορών θ Ελλθνικι. Κατ’ εξαίρεςθ τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus,
φωτογραφίεσ, ςιματα, δφνανται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι. ε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου
ξενόγλωςςου κειμζνου.
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν
τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το Βιβλίο ΙV άρκρα 345 ζωσ 374 του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε
ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία
από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν
Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμα του. Η προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω του ΕΗΔΗ και θ προκεςμία για τθν
άςκθςι τθσ είναι: (α) 10 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) 15 θμζρεσ από
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, (γ) 10 θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗ. ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
προςφυγισ είναι 15 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 5 του Π.Δ.
39/2017, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι .pdf και το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
 Σρόποσ Πλθρωμισ: Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
 Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ: 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ (με ανάλογθ
ςτρογγυλοποίθςθ) τθσ αξίασ του είδουσ για το οποίο ο ςυμμετζχων υποβάλλει ςχετικι προςφορά και ιςχφει
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ΑΔΑ: 6ΑΩ94653ΠΩ-34Ρ
όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ και κα
είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτιματοσ Γ’ τθσ Διακιρυξθσ.
 Κατακφρωςθ: Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό.
Σο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50%
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.
 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213-137-1081/4652 κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό
τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr), ενϊ ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η..Ο Τπουργόσ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRYSOULA
KIRKOU
Ημερομηνία: 2020.10.16 12:00:40 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ
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