
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζαο γλσξίδνπκε φηη ν Γήκνο Αζηππάιαηαο ζθνπεχεη λα 

πξνβεί ζηελ αλάζεζε ππεξεζίαο γηα ηελ επηκέιεηα, επηζηαζία θαη πινπνίεζε εξγαζηψλ γηα 

ηε δεκηνπξγία κφληκεο έθζεζεο ζην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Αζηππάιαηαο. Ο Γήκνο 

Αζηππάιαηαο πξνηίζεηαη λα κεηαηξέςεη έλα «μψθαζηξν» θηίζκα, ην επνλνκαδφκελν 

«πιαηπκέησπν» ζην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Αζηππάιαηαο. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Αζηππάιαηαο έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ αξρείνπ, 

κίαο κφληκεο έθζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα δηαθπιάμεη θαη λα πξνβάιεη βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα ηελ ηζηνξία ηεο Αζηππάιαηαο θαη ηελ ηνπηθή παξάδνζε.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο είλαη πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο θαη ππφθεηληαη ζε 

απζηεξνχο θαλφλεο ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, γη’ απηφ θαη 

ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

22REQ011772488) ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο 

εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 596/2022 (ΑΓΑ: 6ΞΓΚΨΧΦ-Α6Α) Απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 

κπνξνχλ λα ζαο ρνξεγεζνχλ θαηφπηλ αηηήζεσο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν (email, 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί ε βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 

1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

14.508,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

1 Αμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε 

ηεο κνπζεηνινγηθήο κειέηεο 

Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ Ι 

3.450,00 3.450,00 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Ταρ.Γ/λζε: Φψξα Αζηππάιαηαο 

Ταρ.Κψδ.: 85900 

Πιεξνθνξίεο: θ. Δκκ. Γηάλλαξνο 

Τειέθσλν: 22430 61406 

Email: d.astipalea@gmail.com 

Αζηππάιαηα, 22/12/2022 

Aξ. Πξση.:8460 

ΠΡΟ 

ΝΟΗΜΑ – ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Α & Θ Κνκλάθνο Ο.Ε. 

Β. Ηπείξνπ 94, Αζήλα 10444 

ηει. 210 5131295 

email: info@nohma.gr 

 





2 Μνπζεηαθφο / 

Σθελνγξαθηθφο ζρεδηαζκφο 

Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ 

ΙΙ 

3.450,00 3.450,00 

3 Γξαθηζηηθέο εξγαζίεο 

 

Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ 

ΙΙΙ 

3.000,00 3.000,00 

4 Γεκηνπξγία video / 

slideshow 

 

Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ 

ΙV 

750,00 750,00 

5 Μειέηε θαη εθαξκνγή 

θσηηζκνχ 

 

Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ 

V 

900,00 900,00 

6 Μεηαθξάζεηο Πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ 

VI 

150,00 150,00 

ΤΝΟΛΟ 11.700,00 

ΦΠΑ 24% 2.808,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 14.508,00 

 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ζπκβνχινπ ζα αθνξνχλ ηα εμήο αληηθείκελα: 

I. Σηελ αμηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηεο κνπζεηνινγηθήο κειέηεο, ήηνη: 

1. Καζνξηζκόο εθζεηηθώλ ελνηήηωλ. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

κηθξψλ μερσξηζηψλ νινθιεξσκέλσλ κηθξν-εθζέζεσλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηε ιατθή ηέρλε, ηα 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ήζε θαη έζηκα ηεο Αζηππάιαηαο ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηψλα. 

2. ρεδηαζκόο ηνπ πξνο έθζεζε πιηθνύ. Μεηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

πιηθνχ ζα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηέο ή ερεηηθέο γηα ηα αληηθείκελα, 

θσηνγξαθίεο θαζψο θαη ζρεηηθά ληνθνπκέληα πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηελ 

έθζεζε. Η επηζηεκνληθή έξεπλα ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Αζηππάιαηα θαη ηελ Αζήλα 

ζε βηβιηνζήθεο, ζηα γεληθά αξρεία ηνπ θξάηνπο θαη ζε γξαπηέο καξηπξίεο ησλ 

κφληκσλ θαηνίθσλ, θ.ιπ. 

3. πγγξαθή θεηκέλσλ, πηλαθίδσλ, ιεδαληψλ ησλ εθζεκάησλ, αθηζψλ θαη 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ. 

4. πληνληζκόο νκάδαο ηφζν ζηε θάζε πξνηάζεσλ πξνο ηνλ Γήκν, φζν θαη ζηε 

θάζε πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο. 

5. πγγξαθή θεηκέλνπ γηα ην video. Τν θείκελν ζα ζπληαρζεί απφ 

εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα (κνπζεηνιφγν), ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα σο ζελάξην. 

II. Μνπζεηαθφο / Σθελνγξαθηθφο ζρεδηαζκφο: 

1. θελνγξαθηθόο ζρεδηαζκόο / κειέηε ρώξωλ. Αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

επηιεγκέλσλ πξνο έθζεζε αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο 

ρψξνπο ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη ηα κέζα πξνβνιήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ (βηηξίλεο θαη βάζξα). 

2. Εθπόλεζε ζρεδίωλ ηα νπνία ζα δνζνχλ ζηνλ Γήκν γηα έγθξηζε θαη ζπδήηεζε 

γηα ηπρφλ αιιαγέο. 

3. ρεδηαζκόο θωηηζκνύ. Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο «αηκφζθαηξαο» ησλ ρψξσλ 

ηνπ κνπζείνπ κε ζθνπφ λα μερσξίδεη ε θάζε ελφηεηα θαη λα ηνλίδεηαη ην θάζε 

αληηθείκελν θαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα ην ζπλνδεχεη. 

III. Γξαθηζηηθέο εξγαζίεο: 





1. ρεδηαζκόο αθηζώλ / ηακπιό γηα ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαζψο 

θαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ κε πεξηερφκελν (θείκελα, ράξηεο, θσηνγξαθίεο, θ.α.) 

θαη δηαζηάζεηο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηα ζηάδηα I θαη II. 

2. Λεδάληεο – ήκαηα: Λεδάληεο εθζεκάησλ, επαλαζρεδηαζκφο ζεκάησλ θαη 

γξακκηθψλ απφ ην πιηθφ πνπ έρεη ζπιιερζεί, ζρεδηαζκφο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ 

κνπζείνπ, ζήκαηα δηαδξνκψλ θαη θαηεπζχλζεσλ θ.ιπ. 

3. Έληππν πιηθό: δηαθεκηζηηθφ έληππν κνπζείνπ, πξνζθιήζεηο εγθαηλίσλ, αθίζα 

εγθαηλίσλ ζρεδηαζκφο ηεο εμσηεξηθήο πηλαθίδαο, θ.ιπ. 

4. Επεμεξγαζία παιαηώλ εηθόλωλ / θωηνγξαθηώλ / ληνθνπκέληωλ: νη 

παιηέο θσηνγξαθίεο ρξήδνπλ εηδηθήο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

επηδηφξζσζε απφ ηα ζθίζκαηα, ηζαιαθψκαηα, θ.ιπ. γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ ιφγσ κεξηθήο ή νιηθήο θζνξάο ηνπο. Δπίζεο, νξηζκέλεο 

θσηνγξαθίεο ρξήδνπλ ρξσκαηηθέο δηνξζψζεηο πξηλ ηελ εθηχπσζε ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ νκνηνκνξθία ηνπο. 

IV. Γεκηνπξγία video / slideshow: 

1. θελνζεζία: κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, ψζηε λα γίλεη ηαηλία. 

Κείκελα, θσηνγξαθίεο θαη γξαθηθά ζα κπνπλ ζε ζεηξά θαη θίλεζε κε ην 

θαηάιιειν ερεηηθφ ππφβαζξν. 

2. ρεδηαζκόο γξαθηθώλ: απφ ππάξρνληα ζρέδηα ή δεκηνπξγία πξσηφηππσλ γηα 

ηελ πιαηζίσζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο 

3. Επηρξωκαηηζκνίζε αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο εάλ θαη εθφζνλ απαηηεζεί.  

4. Ηρεηηθόο ρεδηαζκόο (sounddesign) θαη θαηαζθεπή ηνπ αθνπζηηθνχ κέξνπο 

ηνπ Video/SlideShow (κνπζηθέο, ήρνη αηκφζθαηξαο, ερεηηθά ληνθνπκέληα απφ 

ζπλεληεχμεηο, θ.ιπ.). 

5. Επεμεξγαζία θωηνγξαθηώλ ζε πιηθφ πνπ δελ έρεη επεμεξγαζζεί θαηά ην 

ζηάδην III – γξαθηζηηθέο εθαξκνγέο. 

6. Εθαξκνγή ζηνηρεηώδνπο θίλεζεο (animation) ζε επηιεγκέλα ζηνηρεία 

ζηαηηθψλ εηθφλσλ θαη γξαθηθψλ κε ζθνπφ ην «δσληάλεκα» ηνπο. 

V. Μειέηε θαη εθαξκνγή θσηηζκνχ: 

1. Πξόηαζε γηα ηνλ γεληθό θωηηζηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηηο 

επηκέξνπο θσηηζηηθέο επηινγέο ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο θαη ηα εθζέκαηα. 

2. Πξόηαζε ησλ θαηάιιεισλ θσηηζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ιακπψλ. 

3. Εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ζε ζπλεξγαζία κε ειεθηξνιφγν πνπ ζα νξηζζεί 

απφ ηνλ Γήκν. 

VI. Μεηαθξάζεηο: Πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ θαη ιεδαληψλ ζηα 

Αγγιηθά.  

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία 

κέρξη ηελ 28ε Δεθεκβξίνπ, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ. (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ): κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο, 

ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζην Γήκν Αζηππάιαηαο (ΤΚ 85900, Γσδεθάλεζα), κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ θέξεη είηε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

d.astipalea@gmail.com. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Γήκνο νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

 

Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Ο Γήκνο Αζηππάιαηαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο ππεξεζία. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ έθβαζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ. πξση. 7967/2022 ηερληθή κειέηε. 

 

Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβήηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή 

δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνάξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

mailto:d.astipalea@gmail.com




 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Υπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζεαπνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπεθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ήεπνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεοαπνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ(Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε 

ηνπΓηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 

ΓηνηθεηηθνχΣπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν.(άξζξν80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – 

κέινπο 

γ. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ 

νηθείνπθξάηνπο – κέινπο (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Υπεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο 

ηνπνξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 

παξ.4Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). Οη 

ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ.7αδηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). Τα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη 

απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλνππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζείέσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Υπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

βεβαίσζεηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Υπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδχλακα λα 

έρνπλ εθδνζεί κέζσηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr είηε λα έρνπλ ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά θαη λα έρνπλ ζπληαρζείκεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο 

Δηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, 

 

 

Καιήο Αλδξέαο 

 

 

 

 




