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Συντήρηση Υποδομών Φάρκαινας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν
στη διαχείριση του φυτικού υλικού του Δημοτικού Χώρου στην περιοχή της Φάρκαινας,
ευρέως γνωστού ως Αθλητικό Κέντρο Φάρκαινας, στη Δημοτική Ενότητα Χίου του Δήμου
Χίου.

Ο Δημοτικός Χώρος στην περιοχή της Φάρκαινας καταλαμβάνει συνολική έκταση 9
στρεμμάτων εκ των οποίων τα 2,5 είναι χλοοτάπητας ενώ υπάρχουν και περιμετρικές
φυτεύσεις. Μετά την αρχική καταγραφή του φυτικού υλικού που πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο του 2017 όταν το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου κλήθηκε να διαχειριστεί το φυτικό
υλικό, καταγράφηκαν μέσα σε αυτόν 800 δένδρα, θάμνοι και πόες με αρκετά από αυτά ξερά.
Σ ε νεώτερη καταγραφή κατά τη σύνταξη της μελέτης ο αριθμός των φυτών (δένδρα, θάμνοι
και πόες) που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος ανέρχεται σε 550 .

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από την υπογραφή τη σύμβασης και για διάστημα δέκα
μηνών. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν την άρδευση φυτών και χλοοτάπητα, το
κούρεμα και τη λίπανση του χλοοτάπητα, την απομάκρυνση των ζιζανίων (βοτάνισμα) στη
περιοχή φύτευσης και τους αφύτευτους χώρους, τον καθαρισμό του χώρου φυτών και
περιβάλλοντα χώρου.

Με δεδομένο ότι το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου δεν
επαρκεί για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, αυτές πρόκειται να
πραγματοποιηθούν από εξωτερικό συνεργάτη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις
επιστημονικές γνώσεις ή την ανάλογη εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης χώρων πρασίνου, οι
οποίες θα πιστοποιούνται με τα αντίστοιχα πτυχία. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει ο ίδιος
την εργασία, να τηρεί ημερολόγιο των πραγματοποιούμενων εργασιών και να ενημερώνει σε
δεκαπενθήμερη βάση για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο επόμενο
διάστημα (δεκαπενθήμερο) ανά ημέρα. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί τις οδηγίες και
τα χρονοδιαγράμματα που του δίνονται από την εποπτεύουσα διεύθυνση του Δήμου και να
ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εργασιών το αργότερο σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης. Η εξόφληση της εργασίας μπορεί να γίνεται τμηματικά με την
πρόοδο των εργασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 10.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %.

Η πίστωση της εργασίας για το 2018 είναι 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35-7336.011.

Χίος 09/03/2018
Ο Συντάξας

Τσουρούς Ιωάννης
ΠΕ9 Γεωπόνων
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Συντήρηση Υποδομών Φάρκαινας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δημοτικός Χώρος στην περιοχή της Φάρκαινας καταλαμβάνει συνολική έκταση 9
στρεμμάτων εκ των οποίων τα 2,5 είναι χλοοτάπητας ενώ υπάρχουν και 550 φυτά (δένδρα,
θάμνοι και πόες) κύρια σε περιμετρικές φυτεύσεις.

Οι εργασίες που θα εκτελεί ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, από την
υπογραφή της και για διάστημα δέκα μηνών αφορούν την άρδευση φυτών και χλοοτάπητα,
το κούρεμα και τη λίπανση του χλοοτάπητα, την απομάκρυνση των ζιζανίων (βοτάνισμα) στη
περιοχή φύτευσης, τον καθαρισμό του χώρου φυτών και περιβάλλοντα χώρου. Ο ανάδοχος
θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο των πραγματοποιούμενων εργασιών και να ενημερώνει σε
δεκαπενθήμερη βάση για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει στο επόμενο
διάστημα (δεκαπενθήμερο) ανά ημέρα.  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί τις οδηγίες και
τα χρονοδιαγράμματα που του δίνονται από την εποπτεύουσα διεύθυνση του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Άρδευση των φυτών. Θα πραγματοποιείτε η άρδευση φυτών δύο φορές την
εβδομάδα στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Η άρδευση θα
πραγματοποιείτε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ  και σε διάρκεια που καθορίζεται ανάλογα
με τη χρονική περίοδο σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.
2. Άρδευση χλοοτάπητα. Θα πραγματοποιείτε η άρδευση του χλοοτάπητα δύο φορές
την εβδομάδα τους μήνες  Απρίλιο και  Οκτώβριο, τρεις  φορές την εβδομάδα τους μήνες
Μάιο και  Σεπτέμβριο και τέσσερις φορές την εβδομάδα στο διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι
το τέλος Αυγούστου. Η άρδευση θα πραγματοποιείτε νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
10-06-01-00.
3. Λίπανση φυτών. Θα πραγματοποιηθεί η λίπανση φυτών με το χέρι σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 10-06-03-00 κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Σεπτέμβριο.
4. Λίπανση χλοοτάπητα. Θα πραγματοποιηθεί η λίπανση φυτών με το χέρι σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 10-06-03-00 κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
5. Κούρεμα χλοοτάπητα. Θα πραγματοποιείτε η κοπή του χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη
χλοοκοπτική μηχανή σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. Η συχνότητα κουρέματος θα είναι
από τον Απρίλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου μία φορά την εβδομάδα με ύψος κοπής 4
εκατοστά και από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τη λήξη της σύμβασης κάθε δύο εβδομάδες.
6. Βοτάνισμα χώρου φυτών με τα χέρια, τσάπα, για την απομάκρυνση των ζιζανίων
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Μετά την αρχική απομάκρυνση των ζιζανίων θα
πραγματοποιηθούν άλλες πέντε επεμβάσεις ώστε να ελέγχεται ο πληθυσμός των ζιζανίων στο
χώρο φύτευσης των φυτών.
7. Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα στους ελεύθερος χώρους σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Μετά την αρχική κοπή των ζιζανίων θα πραγματοποιηθούν άλλες έξι
επεμβάσεις ώστε να ελέγχεται ο πληθυσμός των ζιζανίων στους ελεύθερους  χώρους.
8. Βοτάνισμα χλοοτάπητα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-05-00.  Θα πραγματοποιηθεί
κατά τις αρχικές εργασίες διαχείρισης, μετά την πρώτη λίπανση.
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9. Καθαρισμός χώρου φυτών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Θα πραγματοποιείτε
επισκόπηση του χώρου και συλλογή τυχόν αποτριμμάτων σε εβδομαδιαία βάση από τον
Απρίλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και κάθε δύο εβδομάδες από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.
10. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Θα
πραγματοποιείτε επισκόπηση του χώρου και συλλογή τυχόν απορριμμάτων σε εβδομαδιαία
βάση από τον Απρίλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και κάθε δύο εβδομάδες από τα μέσα
Οκτωβρίου και μετά.
11. Καθαρισμός χλοοτάπητα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Θα πραγματοποιείτε
επισκόπηση του χώρου και συλλογή τυχόν αποτριμμάτων σε εβδομαδιαία βάση από τον
Απρίλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και κάθε δύο εβδομάδες από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Χίος 09/03/2018
Ο Συντάξας

Τσουρούς Ιωάννης
ΠΕ9 Γεωπόνων
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Συντήρηση Υποδομών Φάρκαινας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΤ 2.1.5 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321

Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο

Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος
και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή € ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΤ 2.2.5 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ( αυτοματοποιημένο σύστημα )

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο
έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 3.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340

Λίπανση φυτών με τα χέρια

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς
του στο λάκκο του φυτού.

Τιμή € ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΤ 3.4 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5540

Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική
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Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος επί
τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα
χέρια.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 4.8.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5530

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης
και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν
από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ6.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5551

Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους
σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται
όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ6.3.2 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους χώρους

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο
μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 7.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
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Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του χλοοτάπητα και η
απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 8.1.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390

Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 8.2.1 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ 8.3 - Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5570

Καθαρισμός χλοοτάπητα

Συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά,
φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή € ανά στρέμμα (στρ.)

Χίος 09/03/2018 Χίος 09/03/2018
Θεώρηση Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Τσουρούς Ιωάννης
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΠΕ9 Γεωπόνων

Γκιουβέτσης Γεώργιος
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Συντήρηση Υποδομών Φάρκαινας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Εργασία Κωδικός Αναθεώρηση Μονάδα Ποσότητα
Τιμή

€
Δαπάνη €

1 Άρδευση φυτών με
επίγειο σύστημα
άρδευσης
αυτοματοποιημένο

ΣΤ 2.1.6 ΠΡΣ 5321 τεμάχιο 33.170 0,009 298,53

2 Άρδευση
χλοοτάπητα με
εκτοξευτήρες (
αυτοματοποιημένο
σύστημα )

ΣΤ 2.2.5 ΠΡΣ 5522 στρέμμα 232,50 1,900 441,75

3 Λίπανση φυτών με
τα χέρια

ΣΤ 3.1 ΠΡΣ 5340 τεμάχιο 1.650 0,010 16,50

4 Λίπανση
χλοοτάπητα
χειρωνακτική

ΣΤ 3.4 ΠΡΣ 5540 στρέμμα 10 22,500 225,00

5 Κούρεμα
χλοοτάπητα με
βενζινοκίνητη
χλοοκοπτική
μηχανή

ΣΤ 4.8.1 ΠΡΣ 5530 στρέμμα 85 55,000 4.675,00

6 Βοτάνισμα χώρου
φυτών για την
καταπολέμηση
ζιζανίων με τα
χέρια

ΣΤ 6.1 ΠΡΣ 5551 στρέμμα 3 180,000 540,00

7 Βοτάνισμα με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού
χειριστή σε άλση,
πάρκα, πλατείες
και ελεύθερους
χώρους

ΣΤ 6.3.2 ΠΡΣ 5371 στρέμμα 5 60,000 300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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8 Βοτάνισμα
χλοοτάπητα για
την καταπολέμηση
ζιζανίων με τα
χέρια

ΣΤ 7.1 ΠΡΣ 5371 στρέμμα 2,50 50,000 125,00

9 Καθαρισμός χώρου
φυτών σε άλση,
πάρκα, πλατείες
και ελεύθερους
χώρους

ΣΤ 8.1.1 ΠΡΣ 5390 στρέμμα 23 20,000 460,00

10 Καθαρισμός
περιβάλλοντος
χώρου (αφύτευτες
επιφάνειες,
πλακόστρωτα κλπ),
σε άλση, πάρκα,
πλατείες και
ελεύθερους
χώρους

ΣΤ 8.2.1 ΠΡΣ 5390 στρέμμα 54 20,000 1.080,00

11 Καθαρισμός
χλοοτάπητα

ΣΤ 8.3 ΠΡΣ 5570 στρέμμα 11 35,000 385,00

Μερικό Σύνολο 8.546,78 €

ΦΠΑ 1.452,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 9.999,73 €

Χίος 09/03/2018 Χίος 09/03/2018
Θεώρηση Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Τσουρούς Ιωάννης
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΠΕ9 Γεωπόνων

Γκιουβέτσης Γεώργιος
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Συντήρηση Υποδομών Φάρκαινας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α Εργασία Κωδικός Αναθεώρηση Μονάδα Ποσότητα
1 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα

άρδευσης  αυτοματοποιημένο
ΣΤ 2.1.6 ΠΡΣ 5321 τεμάχιο 33.170

2 Άρδευση χλοοτάπητα με
εκτοξευτήρες ( αυτοματοποιημένο
σύστημα )

ΣΤ 2.2.5 ΠΡΣ 5522 στρέμμα 232,50

3 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΣΤ 3.1 ΠΡΣ 5340 τεμάχιο 1.650
4 Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική ΣΤ 3.4 ΠΡΣ 5540 στρέμμα 10
5 Κούρεμα χλοοτάπητα με

βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
ΣΤ 4.8.1 ΠΡΣ 5530 στρέμμα 85

6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την
καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια

ΣΤ 6.1 ΠΡΣ 5551 στρέμμα 3

7 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους

ΣΤ 6.3.2 ΠΡΣ 5371 στρέμμα 5

8 Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την
καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια

ΣΤ 7.1 ΠΡΣ 5371 στρέμμα 2,50

9 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους
χώρους

ΣΤ 8.1.1 ΠΡΣ 5390 στρέμμα 23

10 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου
(αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα
κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους

ΣΤ 8.2.1 ΠΡΣ 5390 στρέμμα 54

11 Καθαρισμός χλοοτάπητα ΣΤ 8.3 ΠΡΣ 5570 στρέμμα 11

Χίος 09/03/2018
Ο Συντάξας

Τσουρούς Ιωάννης
ΠΕ9 Γεωπόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


