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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 

Πλατεία Μοριχόβου 1 – ΤΚ 54625  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου 

Τηλ. 2310539817, εσωτ. 204 – Fax 2310541933 

e-mail: georgiou@sbbe.gr  

 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2016 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No: 3/2016/ΣΒΒΕ 

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν έργο με 

τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που 

αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020  

(ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

Έχοντας υπόψη:  

1) Την υπ’ αρ. πρωτ. 5.20863/5.15966/31-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ) Β’ Ανοικτή Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής 

Διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER 

STORES A.E. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES). 

2) Τη υπ’ αρ. πρ. 329/29-09-2015 υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης 

3) Την υπ’ αρ. 6.2332/5.2068 / 26-02-2016 (ΑΔΑ: 70ΗΩ465Θ1Ω-1ΛΡ) Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων 

της Αρχής Διαχείρισης στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη 

απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία” 

4) Το από 08-02-2016 989 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος (ΣΒΒΕ)  

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)  

 

Ο οποίος συμμετέχει στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της 

εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία” 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Πρόσκληση υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή, για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών 

Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων», στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις 

στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores), που έχουν 

εγκριθεί με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Νοεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση 1.311 

ωφελούμενων ατόμων κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, ως εξής:  

1. 761 απολυμένων ατόμων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», η οποία έχει τερματίσει τη 

δραστηριότητά της στη χώρα και  

2. 550 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, στο εξής καλουμένων NEETs (Not in 

Employment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που 

βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή 

μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.  

Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% 

από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αποτελείται από τις εξής επιμέρους εργασίες: 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών / Παραδοτέα 

1. «Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων» 

 

Οι Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν να εκπονήσουν Μελέτες Σκοπιμότητας – 

Επιχειρηματικά Σχέδια. Ο μέγιστος αριθμός των υπό εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας - 

Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέρχεται σε 65 εξατομικευμένα Επιχειρηματικά Σχέδια. (ΕΣ)   

 

Αναζητούνται «Επαγγελματίες της αγοράς εργασίας, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και 

εξιδεικευμένων ικανοτήτων περί νομικών ή οικονομικών ή λογιστικών θεμάτων», οι υποψήφιοι πρέπει 

να εκπληρώνουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τυπικές προδιαγραφές:  

- Να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (επιτηδευματίες) 

- Να είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών ή Οικονομικών – Λογιστικών ή Νομικών 

ή λοιπών Κοινωνικών Επιστημών  

- Να έχουν εμπειρία ως Επαγγελματίες της Αγοράς Εργασίας και της Συμβουλευτικής 

Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κριτήρια επιλογής.  

 

Ειδικός σκοπός αντικειμένου εργασιών: 

- Η σύνταξη πραγματικών, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων ΕΣ που θα πρέπει να καταρτιστούν 
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σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες της αγοράς και να προσαρμόζονται στο χρόνο σύμφωνα με 

τις προβλέψεις για την αγορά». 

 

Εργασίες Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων:                                                           

- Ενημέρωση για τις προδιαγραφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Προγράμματος και 

Ωφελούμενων που προωθούνται στην ανάπτυξη εξατομικευμένου ΕΣ. 

- Ανάληψη συγκεκριμένων και προσυμφωνηθέντων σε αριθμό ΕΣ. 

- Συνεχή τροφοδότηση από Στελέχη Διοικητικής Ευθύνης ΕΣ του φορέα με την απαιτούμενη 

πληροφόρηση κατά την κατάρτιση των ΕΣ. 

- Τροφοδότηση με εξειδικευμένη πληροφόρηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των ΕΣ 

ευθύνης (θέματα Έρευνας Αγοράς, Marketing – Προώθησης Πωλήσεων και 

Χρηματοοικονομικών – Διαχείρισης Χρηματοδότησης ΕΣ) με συντονιστική ευθύνη του 

Υπευθύνου Έργου της Δράσης Εκπόνησης Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων.  

- Εκπόνηση προκαθορισμένων - σε αριθμό - εξατομικευμένων ΕΣ για συνολικά 65 επιλεχθέντες 

ωφελούμενους του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Κριτήρια επιλογής 

Συναφή εμπειρία στο προς ανάθεση αντικείμενο και συγκεκριμένα να έχουν κατ’ ελάχιστον ολοκληρώσει 

επιτυχώς πέντε (5) συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων, 

εκπονώντας τα ΕΣ είτε αυτοτελώς ως μονάδες είτε συμπράττοντας ως συμμετέχοντες σε ομάδες έργου 

εκπόνησης. 

Αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων 

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων, θα προκύψει πίνακας κατάταξης των 

υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από την συμφερότερη προσφορά, βάσει του οποίου πίνακα 

κατάταξης θα γίνει η τελική επιλογή των συνεργατών. Η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν της οριστικοποίησης 

του αριθμού και των ειδικών χαρακτηριστικών των Μελετών Σκοπιμότητας - Επιχειρηματικών Σχεδίων, οπότε 

και θα καθοριστεί ο αριθμός των συνεργατών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, εντός του 

προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος (2 μήνες).  

Σε συνέχεια του οριστικού αριθμού Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα εκπονηθούν, θα 

κληθεί ικανός αριθμός συνεργατών προς ενημέρωση επί του περιεχομένου της κάθε σύμβασης και προς 

υπογραφή των συμβάσεων. Οι κλήσεις θα γίνουν με βάση τον πίνακα κατάταξης και μέχρι εξάντλησης του 

φυσικού αντικειμένου των Μελετών Σκοπιμότητας - Επιχειρηματικών Σχεδίων. 

Διάρκεια έργου 

Τα ανωτέρω παραδοτέα θα παραδοθούν έως την 31
η
 Αυγούστου 2016.  

Προϋπολογισμός Έργου 

Η διαθέσιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 

Πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. ανά Μελέτη Σκοπιμότητας – 

Επιχειρηματικό Σχέδιο.  

Η αμοιβή ανά σχέδιο θα καταβάλλεται σε συνέχεια έκδοσης των απαιτούμενων από τον ΚΒΣ παραστατικών του 

αναδόχου προς το φορέα. 

Σε συνέχεια της τελικής αξιολόγησης των προσφορών οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς 



 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’ 

        
 

Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ. 54625 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 539817 εσωτ. 204, Fax : 2310 541933, email: georgiou@sbbe.gr , url: www.sbb.gr  

 

 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης θα υποβάλλονται έως και την 

επόμενη της ημερομηνίας αξιολόγησης προσφορών / κοινοποίησης των αποτελεσμάτων έως τις 14.00 μ.μ., θα 

αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενστάσεων θα 

κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες υποψήφιους Αναδόχους έως και τρεις (3) ημέρες μετά το πέρας της 

αξιολόγησης προσφορών / κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα ανακοίνωση το αργότερο μέχρι την 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., 

στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 

54625, 7
ος

 όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(ΣΒΒΕ), στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, 7
ος

 όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου, ή 

αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία Courier στην ως άνω διεύθυνση. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής προσφοράς με υπηρεσία courier, ο 

υποψήφιος θα πρέπει να μεριμνήσει η παραλαβή της προσφοράς να γίνει έως την ημερομηνία διενέργειας της 

αξιολόγησης προσφορών στην ως άνω διεύθυνση. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. 

 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ: www.sbbe.gr  

 

Ημερομηνία Διενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών:  18 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

**Επισυνάπτεται προτεινόμενο Έντυπο Υποβολής Προσφοράς   

Για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)   

 

 

Αθανάσιος Σαββάκης 

Πρόεδρος ΣΒΒΕ 
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ΑΠΟ:  

……………………………………… 

 

 

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ: 2310 539817 

Fax: 2310541933 

Email: georgiou@sbbe.gr  

 

Ημερομηνία: DD/MM/YYYY 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No: 04.06.2016/Α 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που 

θα αναλάβουν έργο με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων» στο πλαίσιο 

υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 

2014-2020  

(ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 

 

Με τη παρούσα οικονομική προσφορά αποδεχόμαστε την πρόσκλησή σας για υποβολή οικονομικής προσφοράς 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν έργο με τίτλο: 

«Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που 

αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020  

(ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

No.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. 

Οι Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν να εκπονήσουν Μελέτες Σκοπιμότητας – 

Επιχειρηματικά Σχέδια. Ο μέγιστος αριθμός των υπό εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας - 

Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέρχεται σε 65 εξατομικευμένα Επιχειρηματικά Σχέδια. (ΕΣ) 

 

Αναζητούνται «Επαγγελματίες της αγοράς εργασίας, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και 

εξιδεικευμένων ικανοτήτων περί νομικών ή οικονομικών ή λογιστικών θεμάτων», οι υποψήφιοι πρέπει 

να εκπληρώνουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τυπικές προδιαγραφές:  

- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών ή Οικονομικών – Λογιστικών ή Νομικών ή 

λοιπών Κοινωνικών Επιστημών και να έχουν εμπειρία ως Επαγγελματίες της Αγοράς Εργασίας 



 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.  

 

Ειδικός σκοπός αντικειμένου εργασιών: 

- Η σύνταξη πραγματικών, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων ΕΣ που θα πρέπει να καταρτιστούν 

σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες της αγοράς και να προσαρμόζονται στο χρόνο σύμφωνα με 

τις προβλέψεις για την αγορά». 

 

Εργασίες Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων:                                                           

- Ενημέρωση για τις προδιαγραφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ωφελούμενων και 

Προγράμματος που προωθούνται στην ανάπτυξη εξατομικευμένου ΕΣ 

- Ανάληψη συγκεκριμένων και προσυμφωνηθέντων σε αριθμό ΕΣ 

- Συνεχή τροφοδότηση από Στελέχη Διοικητικής Ευθύνης ΕΣ του φορέα με την απαιτούμενη 

πληροφόρηση κατά την κατάρτιση των ΕΣ 

- Τροφοδότηση με εξειδικευμένη πληροφόρηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των ΕΣ 

ευθύνης (θέματα Έρευνας Αγοράς, ΜΚΤ – Προώθησης Πωλήσεων και Χρηματοοικονομικών – 

Διαχείρισης Χρηματοδότησης ΕΣ) με συντονιστική ευθύνη του Υπευθύνου Έργου  της Δράσης 

Εκπόνησης Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων  

- Εκπόνηση προκαθορισμένων -σε αριθμό- εξατομικευμένων ΕΣ για συνολικά 65 επιλεχθέντες 

ωφελούμενους του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή 

-  Επιχειρηματικότητας 

Διάρκεια παρεχόμενων 

Υπηρεσιών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31
η
 Αυγούστου 2016. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική μας προσφορά ανέρχεται στις ……. € πλέον του ΦΠΑ για κάθε ΕΣ ανάληψης ευθύνης. 

 

Συνημμένα: 

o Βιογραφικό σημείωμα (Ελεύθεροι Επαγγελματίες) 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη παρούσα προσφορά: 

…. 

…. 

…. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση. 

 

 



 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

[σφραγίδα/ υπογραφή] 

 

 

[Όνομα & Επώνυμο] 

 

 


