
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ 

 

     ΠΡΟΣ: 
  
  

Π ρ ό σ κ λ η σ η 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών”.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 696/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  696/2021. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος επιθυμεί να καλύψει την δαπάνη για τα κάτωθι:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Έγχρωμος εκτυπωτής Α3 InkJet . Ανάλυση Έγχρωμης 
Εκτύπωσης 4800x1200 Dpi. Ταχύτητα Ασπρόμαυρης 
Εκτύπωσης 10 Σελ/Λεπτό. Ταχύτητα Έγχρωμης 
Εκτύπωσης (Α4) 8 Σελ/Λεπτό. Μέγεθος Εκτύπωσης Α3. 
Δυνατότητα εκτύπωσης χοντρού χαρτιού. Σύνδεση USB, 
Ethernet. Εγγύηση 1 έτος.  

 
 
 

Τεμ. 1 

2 
Οθόνη LED display. Μέγεθος οθόνης 24'' widescreen. 
Aνάλυση >=1920x1080//60Hz. Τύπος Σύνδεσης VGA, 
HDMI. Εγγύηση 2 έτη. 

 

Τεμ. 3 

3 
Σκληρός δίσκος SSD χωρητικότητας 240GB. Εγγύηση >= 3 
έτη. 

Τεμ. 15 

4 

Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο (Εκτυπωτής, Φωτοαντιγραφικό, 
Scanner), ταχύτητας Α4>=35αντιγράφων το λεπτό, ταχύτητας 
Α3>=17αντιγράφων το λεπτό, με δυνατότητα αυτόματης 
εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα 
είναι μονής ή διπλής όψης, με μονάδα αυτόματης διπλής όψης 
αντιγράφων χωρητικότητας τουλάχιστον 110 φύλλων, με 
τροφοδοσία χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 1.000 σελίδων 
τουλάχιστον, με έξοδο χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 500 
φύλλων τουλάχιστον, μνήμη >=1GB, σκληρός δίσκος >=160GB, 
με δίσκο by-pass >=50 φύλλων που να δέχεται μέγιστο βάρος 
χαρτιού μέχρι και 200 gsm, ανάλυση αντιγραφής 
>=600x600dpi, ανάλυση εκτύπωσης >=1200x1200dpi, με 
δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγέθυνσης - Zoom 25%-400%, με 
δυνατότητα να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 
10/100/1000 και USB 2.0, scan to email - USB - Folder με 
ταχύτητα 55 σελίδες ανά λεπτό, με δυνατότητα "κλειδώματος" 
με κωδικό χρήστη και με  σελιδοποίηση. Με Τροχήλατη Βάση 
Στήριξης. Εγγύηση >= 1 έτος.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Τεμ. 3 

                                                                                               
 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

0000759040



 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.689,28 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%. 

Η προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. A’ 147/08-08-2016) 

“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

Όλα τα παραπάνω είδη, θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης, στα σημεία που θα υποδειχθούν μετά από συνεννόηση με το Τμήμα 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & ΤΠΕ του Δήμου, σε πλήρη λειτουργία. Ο χρόνος εκτέλεσης 

της προμήθειας και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εγκατεστημένων στα γραφεία του 

Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του 

τρέχοντος έτους. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να 

ενημερώνει την Υπηρεσία. Μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας γίνεται έπειτα από 

γραπτή αίτηση του αναδόχου, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής της ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 

που συνιστούν ανωτέρα βία, οπότε είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 

Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να μην παρουσιάζουν ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή 

σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, να ανταποκρίνονται δε στις λειτουργίες, 

στις προδιαγραφές και στις χαρακτηριστικές ιδιότητες, που αναφέρονται στα διαφημιστικά 

φυλλάδια του αναδόχου, στην προσφορά του. Όλα τα υπό προμήθεια μηχανήματα θα είναι 

απολύτως καινούρια και άριστης ποιότητας και λειτουργικότητας.  

Ο ανάδοχος μπορεί να παραδώσει εξοπλισμό καλύτερων προδιαγραφών από των 

προσφερθέντα, χωρίς ωστόσο να δικαιούται να μεταβάλει την τιμή. 

O ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο 

παραλαβής ή χρησιμοποίησης τους.  

  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των προς παραλαβή ειδών και την 

αντικατάστασή τους. 

Η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια υλικών 

πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του αναδόχου.  

Ο προμηθευτής με την προσφορά του εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για 

όσο χρόνο έχει οριστεί και για όπου δεν ορίζεται για 1 έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης 

(σε περίπτωση διαφορετικών χρόνων εγγύησης για τα προσφερόμενα, πρέπει να αναγράφονται 

αναλυτικά). 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και για όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες ο 

ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τεχνικό υποστήριξης, ο οποίος θα ανταποκρίνεται εντός 

του χρονικού διαστήματος των 24 ωρών.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα 

αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά τη συμφωνημένη περίοδο εγγύησης, 

εκτός εάν μπορέσει  να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν 

σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην ανάπτυξη του λογισμικού 

εφαρμογών. 



Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία 

μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις, σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη σύμβαση. 

Για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο απαιτείται προσκόμιση Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

προϋπολογισμένης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 

  Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της 

οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες της υπηρεσίας και 

τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 

  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. 

Νίκη Διδασκάλου στο τηλ. 2281361059. 

  Μπορείτε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο 

πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail: n.didaskalou@syros-

ermoupolis.gr, έως την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.   

Η προσφορά πρέπει να περιέχει: 

α) Προσφορά της προμήθειας ανά είδος.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά ή για το σύνολο των ειδών και των 

ποσοτήτων ή για μεμονωμένα είδη, αλλά για το σύνολο αυτών. 

Απαραίτητη είναι η αναγραφή της τελικής προσφοράς ανά είδος χωρίς το Φ.Π.Α., όσο και η 

αναγραφή της συνολικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή 

δίνεται σε (€) ευρώ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό 

πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από 

όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνά τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης ανά είδος.  

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης με τη 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  

Ακολουθεί υπόδειγμα της προσφοράς ανά είδος.



 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Έγχρωμος εκτυπωτής Α3 InkJet . Ανάλυση 
Έγχρωμης Εκτύπωσης 4800x1200 Dpi. Ταχύτητα 
Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 10 Σελ/Λεπτό. Ταχύτητα 
Έγχρωμης Εκτύπωσης (Α4) 8 Σελ/Λεπτό. Μέγεθος 
Εκτύπωσης Α3. Δυνατότητα εκτύπωσης χοντρού 
χαρτιού. Σύνδεση USB, Ethernet. Εγγύηση 1 έτος.  

1 249,00 249,00   

2 
Οθόνη LED display. Μέγεθος οθόνης 24'' 
widescreen. Aνάλυση >=1920x1080//60Hz. Τύπος 
Σύνδεσης VGA, HDMI. Εγγύηση 2 έτη. 

3 166,00 498,00   

3 Σκληρός δίσκος SSD χωρητικότητας 240GB. 
Εγγύηση >= 3 έτη. 15 55,00 825,00   

4 

Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο (Εκτυπωτής, 
Φωτοαντιγραφικό, Scanner), ταχύτητας 
Α4>=35αντιγράφων το λεπτό, ταχύτητας 
Α3>=17αντιγράφων το λεπτό, με δυνατότητα 
αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης 
ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής 
όψης, με μονάδα αυτόματης διπλής όψης 
αντιγράφων χωρητικότητας τουλάχιστον 110 
φύλλων, με τροφοδοσία χαρτιού συνολικής 
χωρητικότητας 1.000 σελίδων τουλάχιστον, με έξοδο 
χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 500 φύλλων 
τουλάχιστον, μνήμη >=1GB, σκληρός δίσκος 
>=160GB, με δίσκο by-pass >=50 φύλλων που να 
δέχεται μέγιστο βάρος χαρτιού μέχρι και 200 gsm, 
ανάλυση αντιγραφής >=600x600dpi, ανάλυση 
εκτύπωσης >=1200x1200dpi, με δυνατότητα 
Σμίκρυνσης-Μεγέθυνσης - Zoom 25%-400%, με 
δυνατότητα να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση 
LAN 10/100/1000 και USB 2.0, scan to email - 
USB - Folder με ταχύτητα 55 σελίδες ανά λεπτό, 
με δυνατότητα "κλειδώματος" με κωδικό χρήστη και 
με  σελιδοποίηση. Με Τροχήλατη Βάση Στήριξης. 
Εγγύηση >= 1 έτος.     

3 4.500,00 13.500,00   

ΣΥΝΟΛΟ  15.072,00€   

Φ.Π.Α. 24%  3.617,28€   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  18.689,28€   

 



Ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

………………………… 
(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

 



β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α 

του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ τουάρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 

43 του Ν.4605/2019) 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

4. (μόνο σε περίπτωση εταιρειών) Επίσημο έγγραφο π.χ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Επιμελητηρίου, Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καταστατικό εταιρείας κτλ από το οποίο να 

προκύπτει ποιος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία. 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά 

δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών, που δηλώσατε στο πλαίσιο της προκείμενης Ανακοίνωσης 

με σκοπό: α) την εξέταση της αίτησής σας για την διερεύνηση της σύναψης σχετικής σύμβασης, β) 

την σύνταξη πινάκων επιτυχόντων – απορριφθέντων γ) την επικοινωνία με το υποκείμενο των 

προσωπικών δεδομένων για κάθε θέμα αφορά στην αίτηση, δ) τον έλεγχο της ορθής τήρησης της 

διαδικασίας από το προσωπικό ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, ε) την διερεύνηση τυχόν ευθύνης ή τυχόν τελεσθεισών αξιόποινων πράξεων κατά την 

υποβολή της πρότασης. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και 

υποβάλλονται σε επεξεργασία από την αίτησή σας ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, 

ημ/νία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος, μονογονεϊκή 

οικογένεια, αριθμός τέκνων εκ των οποίων πόσα ανήλικα), προϋπηρεσία, δεδομένα υγείας 

(αναπηρία). Κατά την πρόσληψη, οι επιτυχόντες θα προσκομίσουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά 

εκ των οποίων προκύπτουν τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αναλόγως του 

προσκομιζόμενου δικαιολογητικού, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία (αρχειοθέτηση) και 

άλλα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό.  Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται 

με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 (ε) , 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679. Τα δεδομένα σας 



θα παραμείνουν στη διάθεση του Δήμου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση της 

αίτησής σας και τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την οποία 

έχετε υποβάλλει αίτηση, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά 

τη λήξη της ισχύος της εκτός αν ασκηθούν νομικές αξιώσεις, οπότε θα διατηρηθούν μέχρι την 

ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης και ακολούθως θα διαγραφούν. Κατά το πιο πάνω χρονικό 

διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες που 

μεριμνούν για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού μισθοδοσίας ή/και του 

συστήματος μηχανοργάνωσης. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβασθούν σε αρμόδιες αρχές που ενεργούν 

έλεγχο (Υπουργείο Εργασίας -Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Δι@ύγεια, 

Υπουργείο Εσωτερικών – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κ.α.). Για το χρονικό 

διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Δήμου έχετε τη 

δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας, 

σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

2016/679, απευθυνόμενοι στο Δήμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@computerstudio.gr 

Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, με τον τρόπο που ορίζεται στην ιστοσελίδα www.dpa.gr. Ο Δήμος έχει ορίσει Υπεύθυνο 

Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα που άπτεται της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

dpo@syros-ermoupolis.gr. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Σύρου – Ερμούπολης 

 

 

Νικόλαος Λειβαδάρας 

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΗ
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