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TITΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 

ανακύκλωσης και επιβράβευσης στον Δήμο Ωραιοκάστρου 

 

CPV: 80540000-1 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Εισαγωγή 

Η υπόψη εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, περιλαμβάνεται στον 

Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στον Κ.Α.: 20.6117.100 και χρηματοδοτείται από πόρους 

ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Δ.Ε.Η). 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη έχει ως εξής: 

Αξία εργασιών: € 16.129,03 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% : € 3.870,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: € 20.000,00 

 

 

Σκοπιμότητα 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 14/12/2015 ) και της 

εξειδίκευσης του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ άλλων, έχουν προταθεί: 

 

 Δράσεις, πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, οικιακή κομποστοποίηση, ανάπτυξη Συστημάτων 

χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων. 

 Η εφαρμογή συνδυασμένων δράσεων για την προώθηση της πρόληψης (ενημερωτικές 

δράσεις, οικονομικά και άλλα εργαλεία). 

 Δράσεις ανταποδοτικού οφέλους προς τον πολίτη από την ανακύκλωση. 

 Επαναλαμβανόμενες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους πολίτες με 

αντικείμενο τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και την εναλλακτική διαχείριση. 
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Οφέλη 

Με την εφαρμογή των παραπάνω ο Δήμος θα ωφεληθεί στα ακόλουθα: 

• Εκπλήρωση υποχρεώσεων του στόχου χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης που έχει 

τεθεί από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ίσο με 50% κ.β. των συνολικών 

αστικών στερεών αποβλήτων. 

• Εκπλήρωση υποχρεώσεων για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών 

αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με 

την ΚΥΑ 29407/2012. 

• Επιπρόσθετη αποφυγή συνδρομής της περιβαλλοντικής εισφοράς η οποία ανέρχεται σε 

10€ / τν από την 1.1.2020 και αυξάνεται κατά 5€ ανά έτος για τις ποσότητες απορριμμάτων 

που οδηγούνται στην ταφή χωρίς επεξεργασία, για ανάκτηση ωφέλιμων πόρων. 

• Στήριξη της Τοπικής Οικονομίας με προβολή των επιχειρήσεων και ενίσχυση τους με 

επιπλέον κύκλο εργασιών από τις ειδικές προσφορές που θα παρέχουν στους πολίτες ως 

επιβράβευση τους. 

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των δημοτών μέσα από διαρκείς 

δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής τους. Επιπροσθέτως, προκειμένου να 

υπάρξει και επιβράβευση των δημοτών εκείνων που έμπρακτα θα συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανακύκλωσης, θα αναπτυχθεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα συλλέγει και θα εξαργυρώνει 

πόντους επιβράβευσης με εκπτώσεις και άλλες  παροχές σε τοπικά καταστήματα του Δήμου. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο εργαλείο ευαισθητοποίησης με παροχή  

κινήτρων στους πολίτες για την αύξηση της διαλογής στην πηγή (ανακύκλωση), τονώνοντας 

παράλληλα την τοπική οικονομία. 

 

Κατά συνέπεια, στόχος της εν λόγω υπηρεσίας είναι να αποκτήσει ο Δήμος ένα σύγχρονο εργαλείο 

επιβράβευσης των δημοτών για την αύξηση της ανακύκλωσης που θα έχει, παράλληλα, ως 

αποτέλεσμα μέσω της ενεργού συμμετοχής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των 

δημοτών, τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, λόγω εκτροπής των αποβλήτων αυτών 

από την ταφή, αλλά και εξοικονόμησης πόρων γενικότερα, με παράλληλη τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. 

 

Τέλος, προκειμένου οι δράσεις να είναι ακόμη περισσότερο στοχευμένες και αποτελεσματικές, θα 

οργανωθεί μαθητικός διαγωνισμός ανακύκλωσης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου. 
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Αντικείμενο 

 

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο 

Σύμβουλο, με εμπειρία σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, 

θα περιλαμβάνει: 

 

1. Τη διάθεση του δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες βασικές λειτουργίες:  

α) Δημιουργία λογαριασμού κατοίκου/νοικοκυριού. 

β) Συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης με ανάγνωση άρθρων, παιχνίδια ερωτήσεων-

απαντήσεων (κουίζ) και παρακολούθηση ταινιών μικρής διάρκειας (spot-video) με 

αντικείμενο την ανακύκλωση. 

γ) Συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης με εισαγωγή κωδικού κουπονιού ανακύκλωσης από 

κοινωνικό παντοπωλείο/φαρμακείο, και από πιθανές νέες δημοτικές δομές.  

δ) Συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης με σύσταση της πλατφόρμας σε άλλο φίλο κάτοικο 

του Δήμου που θα εγγραφεί σε αυτήν ως μέλος. 

ε) Εξαργύρωση πόντων σε τοπικές επιχειρήσεις με κουπόνια προσφορών (ειδικών 

εκπτώσεων/παροχών).Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν από τον 

Ανάδοχο, τα κάτωθι: 

o Συστηματική διεπαφή με τις υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις ώστε να 

ενταχθούνστην πλατφόρμα με ειδικές προσφορές προς τους πολίτες,  

o Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα διεκπεραιώνεται με Έντυπα Συμμετοχής τα 

οποία θα συγκεντρώνει ο Ανάδοχος και θα είναι διαθέσιμα για την υπηρεσία 

εφόσον ζητηθούν. 

o Εισαγωγή νέων δεδομένων για τις προσφορές των επιχειρήσεων στην ψηφιακή 

εφαρμογή,  

o Εικαστική επιμέλεια των προσφορών προκειμένου να είναι πιο ελκυστικές προς 

τους πολίτες,  

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) τοπικών 

επιχειρήσεων, το ποσό της σύμβασης θα μειωθεί κατά 50%. 

στ) Δημοσίευση ειδικών ενημερωτικών περιβαλλοντικών άρθρων. 
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ζ) Έρευνα και αποτύπωση κάδων ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων (χαρτιού, πλαστικού, 

γυαλιού, μπαταριών, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ρούχων-υποδημάτων) στις 3 

Δημοτικές Ενότητες και σε όλη την έκταση του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την αντίστοιχη 

χαρτογράφηση σε δορυφορικό χάρτη και την απεικόνιση τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα. 

2. Την τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διόρθωση 

σφαλμάτων 

3. Την κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, 

καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρμας για την εισαγωγή/ ανανέωση του 

υλικού, αλλά και των προσφορών επιχειρήσεων. 

4. Την υποστήριξη (κείμενα επιστολών, εντύπων και παρουσίαση σε συναντήσεις) για την 

υλοποίηση ενημερωτικών προωθητικών δράσεων σε σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις κοινωφελείς 

δημοτικές, για την αρχική ένταξη των κατοίκων/νοικοκυριών στην πλατφόρμα. 

5. Τη σύνταξη και υποβολή τριών (3) εκθέσεων προόδου, ανά τετράμηνο, που θα περιγράφουν τις 

δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το Σύμβουλο το διάστημα της περιόδου αναφοράς.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης & επιβράβευσης των πολιτών με 

διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανακύκλωση στον Δήμο Ωραιοκάστρου, διάρκειας δώδεκα (12) 

μηνών, σε εξωτερικό Σύμβουλο, ο οποίος θα έχει κατάλληλη εμπειρία, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 

Ν. 4412/2016περί δημοσίων συμβάσεων. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. 

ΖΩΗΣ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα Είδος 

Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη με 

ΦΠΑ (€) 

Κατασκευή και διάθεση του δικαιώματος 
χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας 1 Κατ’ 

αποκοπή 4.838,71 4.838,71 6.000,00 

 Τεχνική υποστήριξη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής 
ψηφιακής εφαρμογής. 

 Κειμενογράφηση και φωτογραφική 
απεικόνιση του 
εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης 
υλικού καθώς και τη διαχείρισή της 
διαδικτυακής πλατφόρμας για την 
εισαγωγή/ ανανέωση του υλικού, 
αλλά και των προσφορών 
επιχειρήσεων. 

 Υποστήριξη (κείμενα επιστολών, 
εντύπων και παρουσίαση σε 
συναντήσεις) για την υλοποίηση 
ενημερωτικών προωθητικών 
δράσεων σε σχολεία, τοπικές 
επιχειρήσεις κοινωφελείς δημοτικές, 
για την αρχική ένταξη των 
κατοίκων/νοικοκυριών στην 
πλατφόρμα. 

12 Ανθρωπο
μήνες 940,86 11.290,32 14.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€) 16.129,03 20.000,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας αφορά στην Υπηρεσία Συμβούλου για την «Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης και επιβράβευσης στον 

Δήμο Ωραιοκάστρου». 

 

Άρθρο 2ο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει σωστά και στο ακέραιο τα παραπάνω. Σε αντίθετη 

περίπτωση, επιβαρύνεται με το κόστος ολοκλήρωσης ή διόρθωσης.  

 

Άρθρο 3ο 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 4ο 

Τα τεύχη που ορίζονται ως συμβατικά στοιχεία και με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση 

της εργασίας, είναι τα παρακάτω: 

α. Η Υπάρχουσα Μελέτη της Υπηρεσίας 

β. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Κατά την εκτέλεση της εργασίας, όλων των παραπάνω συμβατικών τευχών, υπερισχύει η σύμβαση που 

θα υπογραφεί μεταξύ Δήμου και Αναδόχου. 

 

Άρθρο 5ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται λόγω προϋπολογισμού.  

 

Άρθρο 6ο 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης με τον Ανάδοχο μετά από 

έγγραφη προειδοποίησή του σε περίπτωση κακής τήρησης των όρων της σύμβασης.Για τυχόν 

διαφορές που μπορεί να προκύψουν, συμφωνείται ρητά ότι καθ’ ύλην αρμόδιαόργανα για την επίλυσή 

τους είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
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Άρθρο 7ο 

Ο Ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να δημιουργήσει και διαθέσει το κατάλληλο 

λογισμικό για τις υπηρεσίες που απαιτούνται και παράλληλα να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία.  

Ειδικότερα, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία σε παρόμοια έργα, ήτοι:  

1. εμπειρία σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σχετικές με την ανακύκλωση 

και ειδικότερα στην οργάνωση μαθητικών διαγωνισμών ανακύκλωσης.  

2. εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, στον σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων 

ανακύκλωσης με τη συμμετοχή του κοινού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. 

Η προαναφερθείσα εμπειρία θα επιβεβαιωθεί προσκομίζοντας βεβαιώσεις τρεις (3) καλής εκτέλεσης 

από εταιρείες ή άλλους ΟΤΑ στους οποίους πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες δράσεις. 

Επιπλέον των ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, την ακόλουθη ομάδα 

έργου: 

 έναν (1) επιστήμονα μηχανικό περιβάλλοντος ή αντίστοιχης ειδικότητας, 10ετους τουλάχιστον 

εμπειρίας στην ανακύκλωση και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ειδική εμπειρία σε 

αντίστοιχες συμβάσεις και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

 έναν (1) επιστήμονα χημικό μηχανικό ή αντίστοιχης ειδικότητας,10ετους τουλάχιστον εμπειρίας 

στην ανακύκλωση και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ειδική εμπειρία σε δράσεις 

περιβαλλοντικής και εκπαίδευσης, 

 έναν (1) προγραμματιστή υπολογιστών, 

 δύο (2) επιστήμονες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα επικοινωνίας. 

 

Για την ανάθεση, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα με οικονομική προσφορά, 

για έγκριση. 

 

Άρθρο 8ο 

Η διάρκεια της ανάθεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο 

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση των ενεργειών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 10ο 

Ο προϋπολογισμός της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 20.000,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της εργασίας υπερβεί το ποσό 

αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει το ποσό της υπέρβασης. 

 

Άρθρο 11ο 

Οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ν 4013/2011 όπως ισχύει). 

 

Άρθρο 12ο 

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί σε τρείς (3) ισόποσες 

δόσεις με την υποβολή των τριών (3) εκθέσεων προόδου του έργου από τον Ανάδοχο, αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα:  

 Στη 1η έκθεση προόδου θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Οι ενέργειες για την κατασκευή και διάθεση του δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής 

πλατφόρμας. 

 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 

εφαρμογής, κατά το πρώτο 4μηνο.  

 Η πρόοδος των εργασιών για την κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του 

εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, καθώς και η διαχείρισή της διαδικτυακής 

πλατφόρμας για την εισαγωγή/ανανέωση του υλικού, αλλά και των προσφορών 

επιχειρήσεων, κατά το πρώτο 4μηνο 

 Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την υποστήριξη (κείμενα επιστολών, εντύπων και 

παρουσίαση σε συναντήσεις) για την υλοποίηση ενημερωτικών προωθητικών δράσεων σε 

σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις κοινωφελείς δημοτικές, για την αρχική ένταξη των 

κατοίκων/νοικοκυριών στην πλατφόρμα, κατά το πρώτο 4μηνο. 

 Στη 2η έκθεση προόδου θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 

εφαρμογής, κατά το δεύτερο 4μηνο.  

 Η πρόοδος των εργασιών για την κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του 

εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, καθώς και η διαχείρισή της διαδικτυακής 
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πλατφόρμας για την εισαγωγή/ανανέωση του υλικού, αλλά και των προσφορών 

επιχειρήσεων, κατά το δεύτερο 4μηνο. 

 Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την υποστήριξη (κείμενα επιστολών, εντύπων και 

παρουσίαση σε συναντήσεις) για την υλοποίηση ενημερωτικών προωθητικών δράσεων σε 

σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις κοινωφελείς δημοτικές, για την αρχική ένταξη των 

κατοίκων/νοικοκυριών στην πλατφόρμα, κατά το δεύτερο 4μηνο. 

 Στη 3η απολογιστική έκθεση προόδουθα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 

εφαρμογής, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 Το σύνολο των εργασιών για την κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του 

εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, καθώς και η διαχείρισή της διαδικτυακής 

πλατφόρμας για την εισαγωγή/ανανέωση του υλικού, αλλά και των προσφορών 

επιχειρήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 Το σύνολο των εργασιών υποστήριξης (κείμενα επιστολών, εντύπων και παρουσίαση σε 

συναντήσεις) για την υλοποίηση ενημερωτικών προωθητικών δράσεων σε σχολεία, τοπικές 

επιχειρήσεις κοινωφελείς δημοτικές, για την αρχική ένταξη των κατοίκων/νοικοκυριών στην 

πλατφόρμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΑΥΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. 

ΖΩΗΣ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 


