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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 
και επιστήλιων ξύλινων απορριμματοδεκτών  σύμφωνα  με τις προδιαγραφές της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.   Οι κάδοι θα τοποθετηθούν στη χερσαία 
λιμενική ζώνη Χερσονήσου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου στέγασης του 
Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου. 
Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  ενδεικτικά σε   6.359,10   € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%    και η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου. 

Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου  έτους 2013,  έχει 
προβλεφθεί  ο   ΚΑ:   30/7/71/713/7135/7135.0003  εγγεγραμμένη  πίστωση  ποσού 
6.500,00 ευρώ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόμενη δαπάνη.
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Ταμείου Χερσονήσου
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας

Το αντικείμενο της  μελέτης είναι η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
2. Του  Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική Απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 

Β’ 185/23.3.1993 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
4. Την με αριθμό 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 3  ο     
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί   με τρόπο και τους ορους που θα 
καθορισει το Διοικητικό Συμβούλιο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  σύμφωνα με το 
Ενιαίο  Κανονισμό  Προμηθειών  Ο.Τ.Α.  Υπουργική  Απόφαση  11389/93  Φ.Ε.Κ.  Β’ 
185/23.3.1993.
 

ΑΡΘΡΟ 4  ο  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Η  οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι: 

 τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης 

 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημέρα υποβολής  των προσφορών.   



2. Υπεύθυνη  Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο  παρεχόμενος χρόνος εγγύησης 
των   προσφερομένων ειδών   που με ποινή αποκλεισμού θα είναι κατ'ελάχιστον 
δύο  χρόνια.

3. Τεχνική περιγραφή  η και  φυλλάδια

4. Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840  από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, 
CE για τους συγκεκριμένος τύπους κάδου  χωρητικότητας  770 και 240 lt, καθώς και 
πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.

Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών  και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει 
από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συμβαση

Στον  προμηθευτη  στον  οποιο  εγινε  κατακυρωση  η  αναθεση  προμηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με 
την αποστολη της ανακοινωσης η συμβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προμηθευτης 
υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης 
της  ανακοινωσης,  για  την υπογραφη της  σχετικης  συμβασης  κατα  τα  λοιπα  οπως στο 
ανωτερω Αρθρο οριζονται. Μετα  την  ανακοινωση  κατακυρωσης  η  συμβαση 
καταρτιζεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  και  υπογραφεται και απο τα 
δυο συμβαλλομενα μερη. 

Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  στο Δημοτικό Λιμενικό ΤΑΜΕΊΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  και  σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία  ενώ τα  έξοδα ασφαλής μεταφοράς-αποστολής 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.     

Άρθρο 8ο
Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή  των ειδών   διαπιστωθεί ασυμφωνία  με τις προδιαγραφές τις  
μελέτης  και  την  προσφορά  του  προμηθευτή  τότε  ο   ανάδοχος  υποχρεούται  να 
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.



Άρθρο 10ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους,  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων,  φόρους,  τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ        Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

1.  Τετράτροχος πλαστικός κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 770 lt   (τεμ 1) 
Ο κάδος  απορριμμάτων  θα  είναι  από  πολυαιθυλένιο   κατάλληλα εμπλουτισμένο   με 
ειδικούς  σταθεροποιητές  ώστε να  προστατεύεται  από την ηλιακή ακτινοβολία   και  τις 
χημικές επιδράσεις.  Η συνολική καταλαμβανόμενη επιφάνεια  δε  θα ξεπερνά    1,40 m 
(μήκος) x  0,80  (πλάτος) m   ενώ  το τελικό ύψος  δε θα ξεπερνά το 1,50 m  και η  
χωρητικότητά του θα είναι  770 lt(+5%).
Ο κάδος  θα διαθέτει 
-  σύστημα  κίνησης  τεσσάρων  αντιολισθητικών  τροχών   βαρέως  τύπου  και  κεντρικό 
σύστημα φρένου (κλειδώματος ) . Οι τροχοί θα συνδέονται με γαλβανισμένους άξονες από 
χάλυβα  ενώ θα  διαθέτουν    επιπλέον  προστασία   για  την  έκθεσή  τους   σε  έντονα 
διαβρωτικό  θαλάσσιο περιβάλλον  ενώ θα έχουν δυνατότητα  περιστροφής  τους  κατά 
360ο. 
-  καπάκι ιδιαίτερα ανθεκτικό ,  ασφαλείας για την  αποτροπή  απότομου κλεισίματος 
-  πλήρως  στεγανοποιημένη  με  τάπα   έξοδο  απορροής  υγρών  καταλοίπων   για  τον 
καθαρισμό του  
-   κατάλληλο  ποδομοχλό  ανοίγματος   ιδιαίτερα  ανθεκτικό  σε  βανδαλισμούς  και  σε 
διάβρωση 
-  σύστημα  για  την  ανάρτηση  του  κάδου  από  τον  μηχανισμό  εκκένωσης  κάδων  του 
απορριμματοφόρου (βραχίονες) καθώς και ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι 
δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.
- ενισχυμένες  χειρολαβές για την  μετακίνησή του
Ο  κάδος  θα  φέρει  το  λογότυπο  "  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ"   με 
ευμεγέθη  γράμματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται ούτε και να αποχωρίζεται 
από αυτόν, ενώ θα φέρει  ανανακλαστικά σήματα σε όλες τις πλευρές (σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι  ορατός την νύχτα) καθώς και  σήμα απαγόρευσης παρκίσματος (no 
parking)   . Ο κάδος   θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και  θα  ακολουθεί  τα 
ευρωπαικά STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και της ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β’/17-11-
1997).   Ο    κάδος  θα  είναι  χρώματος  επιλογής  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 
Χερσονήσου και  και το χρώμα θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη.

2. Δίτροχος  πλαστικός κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 240 lt   (τεμ 4) 
Ο κάδος  απορριμμάτων  θα  είναι  από  πολυαιθυλένιο   κατάλληλα εμπλουτισμένο   με 
ειδικούς  σταθεροποιητές  ώστε να  προστατεύεται  από την ηλιακή ακτινοβολία   και  τις 
χημικές επιδράσεις.  Η συνολική καταλαμβανόμενη επιφάνεια  δε  θα ξεπερνά    0,60 m 



(μήκος) x  0,75  (πλάτος) m   ενώ  το τελικό ύψος  δε θα ξεπερνά το 1,10 m  και η  
χωρητικότητά του θα είναι  240 lt (+5%).
Ο κάδος  θα διαθέτει 
- σύστημα κίνησης δύο  αντιολισθητικών τροχών  βαρέως τύπου και κεντρικό  σύστημα 
φρένου (κλειδώματος ) . Οι τροχοί θα συνδέονται με γαλβανισμένους άξονες από χάλυβα 
ενώ θα διαθέτουν   επιπλέον προστασία  για την  έκθεσή τους  σε έντονα διαβρωτικό 
θαλάσσιο περιβάλλον  ενώ θα έχουν δυνατότητα  περιστροφής  τους  κατά 360ο. 
-  καπάκι ιδιαίτερα ανθεκτικό ,  ασφαλείας για την  αποτροπή  απότομου κλεισίματος 
-  πλήρως  στεγανοποιημένη  με  τάπα   έξοδο  απορροής  υγρών  καταλοίπων   για  τον 
καθαρισμό του  
-  κατάλληλο ποδομοχλό ανοίγματος ιδιαίτερα ανθεκτικό σε βανδαλισμούς και σε διάβρωση 
-  σύστημα  για  την  ανάρτηση  του  κάδου  από  τον  μηχανισμό  εκκένωσης  κάδων  του 
απορριμματοφόρου (βραχίονες) καθώς και ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι 
δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.
- ενισχυμένες  χειρολαβές για την  μετακίνησή του
Ο  κάδος  θα  φέρει  το  λογότυπο  "  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ"   με 
ευμεγέθη  γράμματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται ούτε και να αποχωρίζεται 
από αυτόν, ενώ θα φέρει  ανανακλαστικά σήματα σε όλες τις πλευρές (σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι  ορατός την νύχτα) καθώς και  σήμα απαγόρευσης παρκίσματος (no 
parking) . 
Ο κάδος   θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και  θα  ακολουθεί  τα ευρωπαικά 
STANDARDS ΕΝ 840-1/5/6 και της ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β’/17-11-1997).  Ο   κάδος 
θα είναι  χρώματος επιλογής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και  και  το 
χρώμα θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη.

3. Επιστήλιος ξύλινος   απορριμματοδέκτης    (τεμ 22)
Ο επιστήλιος μονός απορριμματοδέκτης θα  είναι   κατάλληλος   απόθεση  απορριμμάτων 
διερχομένων  πεζών,   χωρητικότητας  40  lt   περίπου.    Ο   απορριμματοδέκτης   θα 
αποτελείται από 
- μεταλλικό ιστό στήριξης   ελάχιστης διατομής  6,0 cm που θα καταλήγει σε βάση που θα 
φέρει τουλάχιστον τρεις  οπές   για τη στήριξη του    στο έδαφος  
- εσωτερικό  μεταλλικό  κάδο  με χειρολαβές  για την εύχρηστη εκκένωσή του και    οπές 
αποστράγγισης   στον πυθμενα 
- ξύλινη επένδυση .  
Το κυρίως σώμα θα αποτελείται από μεταλλική κολώνα D 6,5 cm, με βάση D25 cm. Στην 
κολώνα συνδέονται δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο D 37 cm. Περιμετρικά των λαμών 
αυτών βιδώνονται με καρόβιδες γαλβανιζέ 1/4 x 32 mm, 16 ξύλινα τεμάχια διαστάσεων 
4,5  x  2  x  55  cm  με  στρογγυλευμένες  ακμές.  Στο  εσωτερικό  του  κάτω  δακτυλίου 
διαμορφώνεται με ηλεκτροσυγκόλληση σταυρός από μεταλλική λάμα, πάνω στον οποίο 
στηρίζεται ο κάδος. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 
0,8 mm και θα έχει διάμετρο 35 cm και ύψος 44 cm.  Θα φέρει στον πυθμένα του τέσσερις 
οπές αποστράγγισης.,
Ολα  τα  μεταλλικά  μέρη  και   εξαρτήματα  (βίδες,  σύνδεσμοι  κλπ)  είναι  από  χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ, μετά από την  προετοιμασία της επιφανείας με αμμοβολή  ενώ θα 
έχουν  υποστεί   ειδική   επεξεργασία   αντιδιαβρωτικής  προστασίας.Τα  βερνίκια  και  τα 
χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα  για την   έκθεσή τους 
στον ήλιο, στις  θερμοκρασιακές μεταβολές   ενώ θα   είναι  απολύτως ακίνδυνα για τους 
χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα). Εναλλακτικά τα μεταλλικά 
μέρη μπορεί  να  είναι  από χυτό αλουμίνιο  επεξεργασμένο  κατάλληλα ώστε  να  διαθέτει 
αντιδιαβρωτική  προστασία.  Ο  κάδος  θα  φέρει  το  λογότυπο  "  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ 



ΤΑΜΕΙΟ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ"   με  ευμεγέθη   γράμματα  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μην 
αλλοιώνεται  ούτε  και  να  αποχωρίζεται  εύκολα  από  αυτόν.  Οι  απορριματοδέκτες  θα 
συμμορφώνονται  με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840  από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, CE 
για  τους  συγκεκριμένος  τύπους  κάδου   χωρητικότητας   770  και  240  lt,  καθώς  και 
πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001. 
2) Υπεύθυνη δήλωση για την προφερόμενη  εγγύηση καλής λειτουργίας που με ποινή 
αποκλεισμού θα είναι κατ'ελάχιστον δύο  χρόνια.
3) Τεχνικά φυλλάδια

                           
                                         

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 14/05/2013
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χερσονήσου

Σέγκος Ιωάννης

Λ. Χερσονήσου 14/05/2013
Η  Συντάκτρια 

Μανουσάκη   Νυμφοδώρα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Tίτλος Μελέτης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός:6.359,10   ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση : Εσοδα
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Δ3/2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ  ΣΕ 

ΕΥΡΩ

1
Τετράτροχος  πλαστικός  κάδος 
απορριμμάτων χωρητικότητας 770 lt  44613600-6 τεμ

1 335,00 335,00

2 Δίτροχος  πλαστικός  κάδος 
απορριμμάτων χωρητικότητας 240 lt  44613600-6 Τεμ 4 140,00 560,00

3 Επιστήλιος  ξύλινος 
απορριμματοδέκτης     

44613700-7 τεμ
19 225,00 4.275,00

 Σύνολο: 5.170,00
Φ.Π.Α 23%: 1.189,10

Τελικό Σύνολο: 6.359,10

                                         
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 14/05/2013
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χερσονήσου

Σέγκος Ιωάννης

Λ. Χερσονήσου 14/05/2013
Η  Συντάκτρια 

Μανουσάκη   Νυμφοδώρα



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ο ........................................................................................... νόμιμος  εκπρόσωπος 
της ................................................................................................................................................ 
με  έδρα  ......................................................................................................................................., 
τηλέφωνα επικοινωνίας ..................................................................................................................,
ΑΦΜ  (....................................)   και   .............ΔΟΥ  .........................................,  υποβάλλει  την 
ακόλουθη προσφορά  : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΧΟΛΙΑ

Τετράτροχος  πλαστικός  κάδος 
απορριμμάτων  χωρητικότητας 
770 lt   ΤΕΜ 1  
Δίτροχος   πλαστικός  κάδος 
απορριμμάτων  χωρητικότητας 
240 lt   ΤΕΜ 4  

Επιστήλιος  ξύλινος 
απορριμματοδέκτης     ΤΕΜ 19  

 
 

Σύνολο:

Φ.Π.Α 23%:

Τελικό Σύνολο:

Τελικό σύνολο (ολογράφως) :

Τα  προσφερόμενα  είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  της υπ’αρ. Δ3/2013 μελέτης 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου   Χερσονήσου
Οι  ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν τα  έξοδα ασφαλής μεταφοράς και αποστολής   



ΣΧΟΛΙΑ  ............................................................................................................................
.............. ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................. ..../.../20................................... ..../.../20..
Ο προσφέρων Ο προσφέρων 


