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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Πληροφ. : Θεοδώρα Κρανιώτη
e-mail : pr@necca.gov.gr
Τηλ.     : 2681071919 ΠΡΟΣ:   

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την
αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis)  στα κανάλια
του Δέλτα Σπερχειού με κατασκευή και τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα σημεία
στα  αρδευτικά  κανάλια  του  Δέλτα  Σπερχειού»,  της πράξης  με  τίτλο: «Διαχειριστικές  Δράσεις
Προστατευόμενων  Περιοχών,  Ειδών  και  Οικοτόπων  στην  περιοχή  ευθύνης  του  τέως  Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου» με Κωδικό ΟΠΣ
5032589  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020», με ενάριθμο  2019ΣΕ27510063.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  (A 147)  περί  «Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Το  ν.  4912  ΦΕΚ Α 59/17-03-2022 «Ενιαία  Αρχή Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου  με  την  επωνυμία  «Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ
832) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   

7. Την  υπ’  αριθμ.   ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021  (Β  4180)  Απόφαση  του  Υφυπουργού
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  την  «Έναρξη  άσκησης  όλων  των  αρμοδιοτήτων  του  Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και  Εσωτερικών  για  την  «Έγκριση  του  Οργανισμού  του  Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης «Κανονισμός
Εσωτερικής  Λειτουργίας  του  Οργανισμού  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119).
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10.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών
και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  την  «Έγκριση  Κανονισμού  Οικονομικής  Διαχείρισης  και
Προμηθειών  του  Νομικού  Προσώπου  Ιδιωτικού  Δικαίου  με  την  επωνυμία  «Οργανισμός  Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

11.Tην υπ’ αριθμ.    πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ.
Κωνσταντίνου  Τριάντη  (Δ/ντος  Συμβούλου  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)  ως  διατάκτη  του  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  (ΑΔΑ:
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2).

12.Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  (Π.Ο.Υ.)  και  ορισμού  αναπληρωτή  της  στον  Οργανισμό  Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ).

13.Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123 (Β’ 7092) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  για  την  «Έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2023  του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

14.Το με αριθ.  πρωτ.  28012/30-11-2022 αίτημα έναρξης διαδικασίας υπηρεσίας (ΕΝΤΥΠΟ Π1) του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 22REQ011900277). 

15.Το με αριθ. πρωτ.  31564/27-12-22  εγκεκριμένο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης  του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
(ΕΥΔ/ΕΠ YΜΕΠΕΡΑΑ/3800/11-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΥ846ΜΤΛΡ-Λ6Κ), με ΑΔΑΜ: 22REQ011905479. 

16.Ότι  η  δαπάνη θα βαρύνει  τις  πιστώσεις  του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2019ΣΕ27510063,   της  Πράξης  «Διαχειριστικές  Δράσεις  Προστατευόμενων  Περιοχών,  Ειδών  και
Οικοτόπων στην  περιοχή  ευθύνης  του  τέως  Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού  Δρυμού Οίτης,  Κοιλάδας
Σπερχειού  και  Μαλιακού  Κόλπου»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5032589,   στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο  Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ,
προτίθεται  να  προβεί  στην  ανάθεση  υπηρεσίας  “Διαχειριστική  δράση  για  την  αντιμετώπιση  του
φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα κανάλια του Δέλτα Σπερχειού με
κατασκευή και τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα σημεία στα αρδευτικά κανάλια του
Δέλτα Σπερχειού”. 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης Υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την αντιμετώπιση του

φαινομένου  εγκλωβισμού  των  Βαλτοχελώνων  (Emys  orbicularis)
στα κανάλια του Δέλτα Σπερχειού με κατασκευή και τοποθέτηση
«ραμπών  διαφυγής»  σε  προτεινόμενα  σημεία  στα  αρδευτικά
κανάλια του Δέλτα Σπερχειού».

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV)

[45420000-7] - Εργασίες τοποθέτησης στοιχείων από ξύλο
[45421000-4 ] - Εργασίες ξυλουργικής

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα  δαπάνη:  έως  του  ποσού  των δέκα  χιλιάδων
ευρώ  (10.000,00  €)  πλέον  ΦΠΑ,  ήτοι  δώδεκα   χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 21 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επομένη  της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
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1.     Περιγραφή αντικειμένου  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υλοποιηθήσας δράσης «Διερεύνηση του φαινομένου εγκλωβισμού
των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού» (Κ. Ελευθεράκος
&  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  2020)  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  του  Ε.Π.  ΥΜΕΠΕΡΑΑ,  το  φαινόμενο  εγκλωβισμού  των
Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) αλλά και των Ποταμοχελώνων (Mauremys rivulata) στο αρδευτικό
δίκτυο  του  Δέλτα  Σπερχειού  αποτελεί  ένα  αρκετά  σοβαρό  πρόβλημα,  συνιστώντας  μία  εποχική,
επαναλαμβανόμενη  πίεση  για  τον  αναπαραγωγικό  πληθυσμό  τους.  Οι  αριθμοί  παγιδευμένων
νεροχελώνων  κατά  τη  διενεργηθείσα  δειγματοληψία  ήταν  σημαντικοί,  με  αποκορύφωμα  την
περίπτωση των 27 παγιδευμένων ατόμων σε μια παγίδα φερτών. 
Επιπλέον, η διερευνητική δράση αποκάλυψε ότι η τυπική θέση εγκλωβισμού συμπίπτει με τις παγίδες
φερτών  («βαρέλες»),  πριν  τις  τελικές  τάφρους  άρδευσης,  και  πριν  τις  χωμάτινες  τάφρους
αποστράγγισης. Οι χελώνες συνηθίζουν να κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα που δημιουργείται στις
τάφρους  αυτές  κατά  την  άρδευση,  με  αποτέλεσμα  να  καταλήγουν  στις  παγίδες  φερτών  και  να
εγκλωβίζονται.  Το γεγονός ότι  σχεδόν αποκλειστικά η παγίδευση λαμβάνει  χώρα στις «βαρέλες»,
αποτελεί μια πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, από το αν συνέβαινε στο καθαυτό δίκτυο,
διότι  η  αντιμετώπιση  δύναται  να  είναι  σημειακή,  και  το  εύρος  των  απαιτούμενων  εργασιών
περιορισμένο. 
Η  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  δυνατότητας  διαφυγής  των
παγιδευμένων ατόμων προς την τάφρο των 0,40μ, έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να εξέλθουν από
αυτή  στα  παρακείμενα  αγροτεμάχια  είτε  να  καταλήξουν  σε  ευθεία  πορεία  σε  χωμάτινη
αποστραγγιστική τάφρο. Βάσει των παραπάνω απαιτείται δίοδος προς την απόληξη της τάφρου, που
να πληρεί τις παραμέτρους, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

2.     Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση  
Ο συνολικός προϋπολογισμός  της δαπάνης θα ανέλθει  έως του ποσού των δέκα  χιλιάδων ευρώ
(10.000,00  €)  πλέον  ΦΠΑ,  ήτοι  δώδεκα   χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρώ  (12.400,00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  ΣΑΕ:
2019ΣΕ27510063,   της  Πράξης  ««Διαχειριστικές  Δράσεις  Προστατευόμενων  Περιοχών,  Ειδών  και
Οικοτόπων στην  περιοχή ευθύνης  του τέως Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Δρυμού Οίτης,  Κοιλάδας
Σπερχειού  και  Μαλιακού  Κόλπου»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5032589,   στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Σχετική  δέσμευση  πίστωσης: 31564/27-12-22   εγκεκριμένο  αίτημα  της  Γενικής  Διεύθυνσης   του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  (ΕΥΔ/ΕΠ  YΜΕΠΕΡΑΑ/3800/11-04-2022  (ΑΔΑ:  9ΗΥ846ΜΤΛΡ-Λ6Κ),  με  ΑΔΑΜ:
22REQ011905479. 

3.     Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης  
Η  διαδικασία  της  ανάθεσης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  ν.  4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει  τιμής και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι  – Φυσικό
Αντικείμενο  και του Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνική Ικανότητα.

4.     Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς  
Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και
εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr
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έως τις  21 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς), με την ένδειξη:  Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσίας    με τίτλο “  Διαχειριστική δράση  
για  την  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  εγκλωβισμού  των  Βαλτοχελώνων  (Emys  orbicularis)  στα
κανάλια του Δέλτα Σπερχειού με κατασκευή και τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα
σημεία  στα  αρδευτικά  κανάλια  του  Δέλτα  Σπερχειού”  ,   της  Πράξης  «Διαχειριστικές  Δράσεις
Προστατευόμενων  Περιοχών,  Ειδών  και  Οικοτόπων  στην  περιοχή  ευθύνης  του  τέως  Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου», (αναγράφοντας και
τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  παρούσας  πρόσκλησης)  και  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής
προσφοράς  (σύμφωνα  με  το  Υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  ΙΙΙ  –  Υπόδειγμα  Αίτησης  Υποβολής
Προσφοράς), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθεί
εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

5.     Περιεχόμενο προσφοράς  
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τον πίνακα
του Παραρτήματος ΙI – Τεχνική Ικανότητα, της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών. Τα
υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν
δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο οικονομικός
φορέας  αποκλείεται  από  την  διαδικασία.  Ειδικότερα,  η  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  των  πινάκων  να
συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ». 

γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙV -Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα
δύο δεκαδικά ψηφία.
 Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  όπως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που δε θα είναι μικρότερος των  εξήντα (60)
ημερολογιακών  ημερών.
 Η  προσφερόμενη  τιμή  είναι  σταθερή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζεται.

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η
ανάδειξη  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

6.     Χρόνος ισχύος προσφοράς  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 [4]

https://necca.gov.gr/
mailto:info@necca.gov.gr




Λ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα,
Τηλ. 210 8089271, email: info@necca.gov.gr , https://necca.gov.gr/

καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  της.  Η  αναγραφή  του  χρόνου  ισχύος  της προσφοράς  είναι
υποχρεωτική.

7.     Απόρριψη προσφοράς  
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. 
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται 
στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας.

8.     Ματαίωση διαδικασίας  
Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

9.     Δικαιολογητικά Ανάθεσης  
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από έγγραφη
ειδοποίηση  της  αναθέτουσας  αρχής  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V -
Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα της παρούσας,  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
pr@necca.gov.gr. 

10.      Χρόνος – Τόπος παροχής υπηρεσιών  
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι θα ολοκληρωθεί
σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, έως την παράδοση των περιγραφόμενων υπηρεσιών και την
Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

11.     Παροχή Διευκρινίσεων  
Διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  γενικούς  όρους  και  το  αντικείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αρμόδια υπάλληλος κ. Θεοδώρα Κρανιώτη,
τηλ.: 2681071919.

12.     Πληρωμή- Κρατήσεις  
Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σχετικής  σύμβασης,  με  την
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και με την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή, από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
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Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
 Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α'
148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ  χαρτοσήμου  που  υπολογίζεται  με  ποσοστό  20%  επί  του  χαρτοσήμου.  Το  ποσό  αυτό
καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

14.   Ειδικοί όροι  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί  με το δίκαιο της ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Τριάντης

Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV
-Παράρτημα V
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά  την  κατασκευή  και  τοποθέτηση  τουλάχιστον  20  «ραμπών  διαφυγής»  στα  αρδευτικά
κανάλια  του  Δέλτα  Σπερχειού  και  συγκεκριμένα  στις  θέσεις  όπου  έχει  εντοπιστεί  το  φαινόμενο
εγκλωβισμού των νεροχελώνων. (Χάρτης)

 Συν:   1) Σχέδια τοποθέτησης «ράμπας διαφυγής».
2) Χάρτης με προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των «ραμπών διαφυγής».

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  υλοποιηθήσας  δράσης  «Διερεύνηση  του  φαινομένου
εγκλωβισμού  των Βαλτοχελώνων  (Emys  orbicularis)  στα αρδευτικά  κανάλια  του  Δέλτα Σπερχειού» (Κ.
Ελευθεράκος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2020) στο πλαίσιο της Πράξης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το φαινόμενο εγκλωβισμού
των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) αλλά και των Ποταμοχελώνων (Mauremys rivulata) στο αρδευτικό
δίκτυο  του  Δέλτα  Σπερχειού  αποτελεί  ένα  αρκετά  σοβαρό  πρόβλημα,  συνιστώντας  μία  εποχική,
επαναλαμβανόμενη  πίεση  για  τον  αναπαραγωγικό  πληθυσμό  τους.  Οι  αριθμοί  παγιδευμένων
νεροχελώνων κατά τη διενεργηθείσα δειγματοληψία ήταν σημαντικοί, με αποκορύφωμα την περίπτωση
των 27 παγιδευμένων ατόμων σε μια παγίδα φερτών. Επιπλέον, η διερευνητική δράση αποκάλυψε ότι η
τυπική  θέση  εγκλωβισμού  συμπίπτει  με  τις  παγίδες  φερτών  («βαρέλες»),  πριν  τις  τελικές  τάφρους
άρδευσης, και πριν τις χωμάτινες τάφρους αποστράγγισης. Οι χελώνες συνηθίζουν να κολυμπούν αντίθετα
στο ρεύμα που δημιουργείται στις τάφρους αυτές κατά την άρδευση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στις
παγίδες φερτών και να εγκλωβίζονται. Το γεγονός ότι σχεδόν αποκλειστικά η παγίδευση λαμβάνει χώρα
στις «βαρέλες», αποτελεί μια πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, από το αν συνέβαινε στο καθαυτό
δίκτυο,  διότι  η  αντιμετώπιση  δύναται  να  είναι  σημειακή,  και  το  εύρος  των  απαιτούμενων  εργασιών
περιορισμένο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει τη δημιουργία δυνατότητας διαφυγής των
παγιδευμένων ατόμων προς την τάφρο των 0,40μ, έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να εξέλθουν από αυτή
στα παρακείμενα αγροτεμάχια είτε να καταλήξουν σε ευθεία πορεία σε χωμάτινη αποστραγγιστική τάφρο.
Βάσει  των παραπάνω απαιτείται  δίοδος προς την απόληξη της τάφρου,  που να πληρεί  τις  παρακάτω
παραμέτρους: 

● Κατάλληλη γωνία. Σχετίζεται με την αντίστοιχη ικανότητα των νεροχελωνών, καθώς και με τις
διαστάσεις της «βαρέλας» (ύψος, διάμετρος). Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι «βαρέλες» δεν έχουν όλες
τις ίδιες διαστάσεις, σχήμα καθώς και σχετική θέση εισόδου των τσιμεντένιων τάφρων. 

● Υλικό. Απαιτείται υλικό με κατάλληλο συντελεστή τριβής, καθώς και περιορισμένες απαιτήσεις
συντήρησης, κόστους και κατασκευής. Επίσης, σημαντική κρίνεται και η αποφυγή κατασκευής στο σημείο.
Εξετάστηκαν λύσεις όπως εμποτισμένη ξυλεία και τσιμέντο, σε προκατασκευασμένα κομμάτια. Λόγω του
πιλοτικού χαρακτήρα της δράσης, δεδομένης της έλλειψης βιβλιογραφίας και πρακτικών παραδειγμάτων,
προτείνεται  η  ευκολότερη  στην  κατασκευή  και  τοποθέτηση  λύση,  που  αποτελεί  στη  συγκεκριμένη
περίπτωση  σανίδες  εμποτισμένης  ξυλείας.  Το  υλικό  αυτό  διευκολύνει  τη  διαδικασία  κατασκευής,
επεξεργασίας,  τοποθέτησης,  ελέγχου  και  αντικατάστασης,  καθώς  επίσης  αποτελεί  και  μια  ιδιαίτερα
οικονομική λύση. 

Οι διαστάσεις της «ράμπας διαφυγής» προτείνεται να είναι οι εξής: 
● Πάχος: 50mm. Το πάχος αυτό επιλέχθηκε σχετικά με τη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. 
● Πλάτος: 200mm. Το μέγιστο μήκος χελύου των νεροχελωνών Emys orbicularis και Mauremys

rivulata φτάνει τα 250mm, και το πλάτος <200mm, άρα αυτό το πλάτος θεωρείται κατάλληλο για την
επιτυχή χρήση της «ράμπας» από χελώνες όλων των μεγεθών. 
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● Μήκος: Θα πρέπει να είναι ανάλογο με το βάθος της «βαρέλας» από το χείλος της τάφρου
εξόδου έως τον πυθμένα, και τη διάμετρο (ή πλευρά αν πρόκειται για τετραγωνική παγίδα) και προκύπτει
τριγωνομετρικά. Σχετικό παράδειγμα παρουσιάζεται στο σχέδιο 2.

● Γωνία κλίσης: Σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 40ο, ενώ προτιμητέα μικρότερη από 25ο. Η
τοποθέτηση της «ράμπας διαφυγής» προϋποθέτει αρχικά καθάρισμα της «βαρέλας», ενώ αργότερα τα
φερτά θα θάψουν τμήμα της, στερεώνοντάς την στον πυθμένα. Η διάταξη δεν διαφοροποιεί τις ανάγκες
για καθάρισμα των παγίδων φερτών. Η «ράμπα» ουσιαστικά θα «εμφανίζεται» στην επιφάνεια, όταν η
στάθμη του νερού θα πέφτει κάτω από το ύψος του χείλους της τελικής τάφρου άρδευσης, οπότε και θα
επιτελεί το έργο της ως οδός διαφυγής. Η στερέωση της ξυλοδοκού μπορεί να γίνει με ατσαλόπροκες, ενώ
αρκεί η στερέωση στο ανώτερο σημείο (χείλος τάφρου), όπως φαίνεται στο σχέδιο 1. Η σχετική απλότητα
της προτεινόμενης λύσης, βοηθά στην επί τόπου προσαρμογή με πολύ απλά εργαλεία, δεδομένου ότι
τηρούνται οι προδιαγραφές της μέγιστης γωνίας κλίσης (γωνία α, σχέδιο 2) 

Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά για κάθε «ράμπα διαφυγής» είναι τα εξής:
- Ξύλινη ράμπα διατομής 200x50mm στα ανάλογα μήκη ανά περίπτωση
- Δύο στριφώνια ανά ράμπα
- Δύο UPAT ανά στήριξη – άνω
- Ελεύθερη έδραση στο κάτω τμήμα της ξύλινης δοκού – ράμπας

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν αφορούν τα εξής: 
- Κοπή των ξύλινων δοκών – ραμπών στις απαιτούμενες διαστάσεις
- Σύνδεση της ξύλινης δοκού με τον τάκο έδρασης μέσω δύο (2) στριφωνιών
- Διάνοιξη 2 οπών στο σκυρόδεμα του φρεατίου και τοποθέτηση δύο (2) αγκυρίων
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Σχέδια τοποθέτησης «ράμπας διαφυγής»
Σχέδιο1.

Σχέδιο 2.
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Χάρτης με προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των «ραμπών διαφυγής»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων
(Emys  orbicularis)  στα  κανάλια  του  Δέλτα  Σπερχειού  με  κατασκευή  και  τοποθέτηση  «ραμπών  διαφυγής»  σε
προτεινόμενα σημεία στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού»                       
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές

(προαιρετικές)
Μία (1) τουλάχιστον ομοειδής σύμβαση.
Η σύμβαση θα ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξειδίκευση
και  εμπειρία στο συγκεκριμένο  αντικείμενο,  το οποίο θα εφαρμοστεί
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

ΝΑΙ

(επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2023

ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ………………………………………………… πρόσκληση για
την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού
των  Βαλτοχελώνων  (Emys  orbicularis)  στα  κανάλια  του  Δέλτα  Σπερχειού  με  κατασκευή  και
τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα σημεία στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα
Σπερχειού».
                    
Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά μας στην ανωτέρω πρόσκληση και δηλώνουμε ότι
αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2023

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                            

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συνολική Αξία
πλέον ΦΠΑ

(Αριθμητικά)

Συνολική Αξία
με ΦΠΑ 24%

(Αριθμητικά)
Κατασκευή και τοποθέτηση τουλάχιστον 20 «ραμπών διαφυγής»
στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού και συγκεκριμένα στις
θέσεις  όπου  έχει  εντοπιστεί  το  φαινόμενο  εγκλωβισμού  των
νεροχελώνων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά για κάθε «ράμπα διαφυγής» είναι τα
εξής:
-  Ξύλινη  ράμπα  διατομής  200x50mm  στα  ανάλογα  μήκη  ανά

περίπτωση
- Δύο στριφώνια ανά ράμπα
- Δύο UPAT ανά στήριξη – άνω
- Ελεύθερη έδραση στο κάτω τμήμα της ξύλινης δοκού – ράμπας

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν αφορούν τα εξής: 
-  Κοπή  των  ξύλινων  δοκών  –  ραμπών  στις  απαιτούμενες

διαστάσεις
- Σύνδεση της ξύλινης δοκού με τον τάκο έδρασης μέσω δύο (2)

στριφωνιών
- Διάνοιξη 2 οπών στο σκυρόδεμα του φρεατίου και τοποθέτηση

δύο (2) αγκυρίων
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  των  οικονομικών  φορέων  από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,  εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου,  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  την  υποβολή  αυτής  εκ  μέρους  του  νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ

Λοιπά     δικαιολογητικά  
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ)  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή     τους.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών,  αντίστοιχα ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη νομική  μορφή του οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής
κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία
του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου  εκπροσώπου.
Επισημαίνεται  ότι  γίνονται  αποδεκτές οι  υπεύθυνες δηλώσεις,  εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης.

Τα έγγραφα υποβάλλονται  σύμφωνα με τον ν.  2690/1999 (Α’  45)  και  τα άρθρα 13 και  15 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Μπέλλου Μαρία
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