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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5009779, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης  
 

Σας προσκαλούμε για την υποβολή Οικονομικής  Προσφοράς  για την υλοποίηση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» (CPV: 90713000-8). 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, 

4. Ο Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…..και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Η με αριθμό C(2020) 4705 final / 07-07-2020 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10174 final/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων 
στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 
– 2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP014), 

6. Η αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 
1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

7. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1-3  του 
άρθρου 118 και 2 και 3α τους άρθρου 120, αυτού, 

8. Η αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων 
Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

9. Η αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) για την… επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και 
ανακήρυξης …… Περιφερειάρχη ….της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…., 

10. Το από 30/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

11. Η  αριθ.  πρωτ. 3256/24.06.2021  (ΑΔΑ: ΨΙΗ97ΛΒ-Π77)  Τροποποίηση της Απόφασης  Ένταξης  της 
πράξης με  τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ" 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5009779, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 5ο 
Υποέργο με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» 

12. Οι  πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης  2017ΕΠ03110036. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η Εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον.  

Στόχος της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος είναι η διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων που περιέχονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» 2021-2027, η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και η ανάδειξη της βέλτιστης 
επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.  

Η Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί εργαλείο βελτίωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2021-2027 ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση 
του και αποτελεί μια διαδικασία παράλληλη και συμπληρωματική με την εκπόνηση του. 

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

1. Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» 2021-2027. Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της αριθμ. 107017 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ (5/9/2006) ΚΥΑ . 

2. Συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού (κείμενα, χάρτες, διαγράμματα) για την διεξαγωγή διαβουλεύσεων με 
τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΠΕ, Αρμόδιες αρχές της περιφέρειας, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
ενδιαφερόμενο κοινό) με βασικό κείμενο την ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 107017 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 5/9/2006 
ΚΥΑ. 

3. Αποτύπωση σε ειδική  Έκθεση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης, καταγραφή - 
κωδικοποίηση και αξιολόγηση απόψεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και διατύπωση των 
συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη ΣΠΕ. 

4. Διαμόρφωση της τελικής Έκθεσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» 2021-2027 

5. Συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού για την έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική ένταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, που προέκυψαν και από τη διαδικασία ΣΠΕ. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξη (6) μήνες.   

4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι:  
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1ο Παραδοτέο  

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2021-
2027. Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της αριθμ. 107017 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 
(5/9/2006) ΚΥΑ για την «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: 

 ΥΑ οικ. 40238/2017-ΦΕΚ-3759/Β’ 25.10.2017 ≪Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006≫ 

 Η προθεσμία της διαβούλευσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της ΚΥΑ 107017/2006 είναι 30 
ημερών, συντμήθηκε από το Ν. 4062/2012, άρθ. 2 παρ. 4ν. σε εικοσαήμερη. 

 Η ΚΥΑ 107017/2006 τροποποιήθηκε με το άρθρο 159 του Ν. 4635/2019 σε σχέση με τα λιμάνια. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
2ο Παραδοτέο  

1. Το υποστηρικτικό υλικό (κείμενα, χάρτες, διαγράμματα) για την διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους 
εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΠΕ, Αρμόδιες αρχές της περιφέρειας, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
ενδιαφερόμενο κοινό) με βασικό κείμενο την ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 107017 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 5/9/2006 
ΚΥΑ. 2. Ειδική Έκθεση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης, καταγραφή-κωδικοποίηση και 
αξιολόγηση απόψεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και διατύπωση των συμπερασμάτων που 
προέκυψαν από τη ΣΠΕ. 

3. Η Τελική Έκθεση Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2021-
2027. 

4. Το υποστηρικτικό υλικό για την έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική ένταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα, που προέκυψαν και από τη διαδικασία ΣΠΕ. 

Το Παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί εντός έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 
σε κάθε περίπτωση πριν την επίσημη υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη» 2021-2027 στις Υπηρεσίες της ΕΕ. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 216 του Ν.4412/2014 και η παραλαβή του αντικείμενου της από Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 219 και του εδ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.   

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με κωδικό 
2017ΕΠ03110036 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη» 2014 – 2020. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή του: 

•1ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 40% της συνολικής αμοιβής  

•2ου Παραδοτέου θα καταβληθεί το 60% της συνολικής αμοιβής 

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες σε σχέση με 
την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπονται από 
την Ελληνική Νομοθεσία, κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι 
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των 
εξόδων μετακίνησης, εφόσον απατηθούν. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της 
συνολικής αμοιβής.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που 
θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η υποβολή του συνημμένου εντύπου Οικονομικής Προσφοράς  θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος 
όροφος, Κομοτηνή 69132 (Γραμματεία), μέχρι την 19/07/2021 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., με 
φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της 
Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο 
φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΑΜΘ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. 

Επιπρόσθετα, 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, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με 
την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του 
Ν.4412/2016: 

 Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιούνται η 
εγγραφή και το ειδικό επάγγελμα του προσφέροντα.  

 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του). 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου αυτό να αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.  

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι:  

Με την υποβολή της προσφοράς αποδέχεται τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει την υλοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται.  

7. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ. ανάθεσης του έργου.  Στη συνέχεια μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, θα υπογραφεί 
σύμβαση όπου θα περιληφθούν τυχόν ειδικοί όροι που σκοπό θα έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το 
συμβατικό αντικείμενο του έργου. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

 

 
    Χρήστος Μέτιος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οικονομική προσφορά για το έργο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027» 
 
 

Περιγραφή 
Προσφερόμενη Τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

Προσφερόμενη τιμή 
με ΦΠΑ. 

(€) 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 2021-2027 

   

 
 

Τόπος/Ημερομηνία 
 
 
 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα προσφέροντα) 
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