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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
  

  
  

  
ΑΔΕΙΕΣ 

  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019) 

  
  

  
  

   

  
  

  
  

   

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 

  
  

  
10.100,00 € 

  
Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24%: 

  
  

  
2.424,00 € 

  
  

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

  
12.524,00€ 

   

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

  
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

  
Κ.Α. 10.6142.75 

   

  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

  
59/2019 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#12.524,00€# (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   59/19 

      CPV 72261000-2  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για την παροχή αδειών χρήσης, αναβάθμιση, ενημέρωση, 
συντήρηση και υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών προστασίας του Δήμου . Οι εφαρμογές για τις οποίες γίνεται 
αναφορά στη παρούσα μελέτη είναι: 

1. Gdata Endpoint Protection 
2. Arebas Manager 
3. FIREWALL WATCHGUARD 

 
Περιληπτικά, οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στα πλαίσια της συντήρησης των εγκατεστημένων 

εφαρμογών λογισμικού, περιγράφονται ως εξής: 
Με τον όρο συντήρηση εφαρμογών λογισμικού νοείται γενικά η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 

α) Παροχή νέων εκδόσεων των Εφαρμογών. 
β) Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των Εφαρμογών και των αρχείων 
δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, όπως σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος,  
γ) Παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό των Εφαρμογών τηλεφωνικώς. 
δ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού στο χώρο του Δήμου ή μέσω modem,  
ε) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των Εφαρμογών (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν 
από οιοδήποτε λόγο. 
 Περισσότερη αναφορά γίνεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των άρθρων της Μελέτης 
 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.100,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικά 
απαιτούμενη πίστωση 12.524,00€ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και 
συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 10.6142.75, με περιγραφή «Άδειες εφαρμογών προστασίας». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #12.524,00€# (Με Φ.Π.Α. 24%) 

TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   59/19 
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ CPV 

 
72261000-2  

 

         

   
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

     

Α/Α Α.Τ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

         1 1 72261000-2 Άδεια χρήσης εφαρμογής Gdata Endpoint Protection 10.6266.09 ΘΕΣΕΙΣ 300 13,00 € 3.900,00 € 

2 2 72261000-2 Άδεια χρήσης εφαρμογής Arebas Manager 10.6266.09 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 2.100,00 € 4.200,00 € 

3 3 72261000-2 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ FIREWALL WATCHGUARD 10.6266.09 ΤΕΜ 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

      
 

  

      
 

Μ.ΣΥΝΟΛΟ 10.100,00 € 

       
ΦΠΑ 24% 2.424,00 € 

       
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 12.524,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ  
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#12.524,00€# (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   59/19 

 CPV 72261000-2 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  
 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των υπηρεσιών, για την ολοκλήρωσή 
τους, όπως προδιαγράφονται παρακάτω, καθώς και στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες παραδοτέας ή ολοκληρωμένης παρεχόμενης 

υπηρεσίας, όπως ζητούνται παρακάτω. 
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης υπηρεσίας, 

περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υπηρεσιών κάθε Άρθρου 
του παρόντος Τιμολογίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών της Μελέτης. 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

 

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1  Άδεια χρήσης εφαρμογής Gdata Endpoint Protection 

 

Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη, ενημέρωση, αναβάθμιση (updates) της εγκατεστημένης εφαρμογής 

Gdata Endpoint Protection και την ανανέωση άδειας για 300 θέσεις Η/Υ και servers , με έναρξη ανανέωσης από 13-

11-2019 και για ένα (1) έτος. Τα χαρακτηριστικά που έχει η εφαρμογή είναι:  

1. κεντρική κονσόλα διαχείρισης Management Server και Administrator interface, με δυνατότητα remote 

control από οποιαδήποτε συσκευή και control panel με επισκόπηση όλων των σχετικών πληροφοριών 

(αναφορές κατάστασης, ιστορικό εγκαταστάσεων, κλπ)  

2. υποστήριξη Active Directory με εισαγωγή υπολογιστών από τον τοπικό domain 

3. δημιουργία οργανωτικών μονάδων και ομάδων ανά οργανωτική μονάδα 

4. δημιουργία, προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή υπολογιστή ή ομάδων υπολογιστών, εύρεση υπολογιστών 

στο δίκτυο 

5. τείχος προστασίας  με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανά υπολογιστή ή ομάδα 

υπολογιστών  

6. παρακολούθηση δικτύου Network Monitoring  

7. Security events panel, που να συμπεριλαμβάνει virus results, Policy Manager requests and firewall 

reports, καθώς και σύστημα μηνυμάτων για  installations, reboots etc.   

8. δημιουργία πακέτου εγκατάστασης για Windows clients.και δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης 

9. δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό, εξωτερικό δίκτυο καθώς και αυτόνομη εγκατάσταση (χωρίς 

επικοινωνία με την κονσόλα κεντρικής διαχείρισης). 

10. λειτουργία αναβάθμισης προγράμματος και υπογραφές ιών  now/automatically 

11. User name and Password for a domain account with sufficient permissions on clients, as well as the 

installation Language 

12. λειτουργία αποστολής μηνυμάτων σε έναν ή περισσότερους επιλεγμένους χρήστες ή σε ομάδα χρηστών  

13. USB Keyboard Guard 

14. AntiSpam  

15. Web content control, application control, device control, με δυνατότητα περιορισμού ανά υπολογιστή ή 

ομάδα υπολογιστών  

16. έλεγχο και περιορισμό συσκευών (Device control) και πρόσβασης εξωτερικών συσκευών ανά υπολογιστή 

ή ομάδα υπολογιστών 

17. έλεγχο εφαρμογών και περιορισμό αυτών ανά υπολογιστή ή ομάδα υπολογιστών 
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18. διαχείριση πολιτικών , συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, συσκευών και web content control, καθώς 

και χρόνου χρήσης Internet.   

19. Email Virus protection (Microsoft outlook και POP3/IMAP accounts) 

20. Web panel που να επιτρέπει τη δημιουργία ρυθμίσεων της σάρωσης για την κίνηση στο διαδίκτυο και τις 

online τραπεζικές συναλλαγές 

21. Software και Hardware inventory, με δυνατότητα ανανέωσης, προεπισκόπησης και εκτύπωσης  και με 

υποστήριξη software management  

22. λειτουργίες που να επιτρέπουν καθορισμό δικαιωμάτων σε τοπικούς χρήστες να αλλάξουν τις ρυθμίσεις 

ασφαλείας. 

23. δυνατότητα εκτέλεσης σε εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο  

24. δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των κανόνων χωρίς στην ουσία να διαγράφονται οι 

κανόνες.. 

25. δυνατότητα επέκτασης για την προστασία συσκευών με λειτουργικό Linux 

26. φίλτρο περιήγησης ώστε να ώστε να μπλοκάρονται επιλεγμένες ιστοσελίδες  

27. δυνατότητα επέκτασης με κεντρική διαχείριση φορητών συσκευών Android, με αντικλεπτική προστασία, 

έλεγχο συσκευών, φιλτράρισμα κλήσεων κτλ 

28. δυνατότητα  προστασίας μέσω υβριδικής τεχνολογίας. (προστασία με προδραστική ανίχνευση μέσω virus 

signatures) 

29. ασφαλής online χρηματικές συναλλαγές – χωρίς να απαιτείται browser add-on ή επιπλέον λογισμικό 

30. backup και restore των ρυθμίσεων της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης 

31. υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 7, 8 και 10 

 

Επίσης , περιλαμβάνεται: 

- η παροχή από τον ανάδοχο υποστήριξη με τηλεφωνική ή απομακρυσμένη σύνδεση των διαχειριστών, για την 

παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό της εφαρμογής ή απορίες, τις εργάσιμες ημέρες από 9:00πμ 

έως 17:00μμ  

- Η τεχνική υποστήριξη από τον ανάδοχο τηλεφωνικώς ή με απομακρυσμένη σύνδεση, για την επανεγκατάσταση 

της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης και restore των ρυθμίσεων -εφόσον υπάρχουν- από βλάβες που προκλήθηκαν 

από οιοδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας  

 

ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΥΡΩ Δέκα τρία (13,00) 

 

ΤΜΗΜΑ 2 Άδεια χρήσης εφαρμογής Arebas Manager 
 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή άδειας χρήσης, την υποστήριξη της εφαρμογής Arebas για 
αυτοματοποιημένο backup των κρίσιμων δεδομένων του Δήμου, με παροχή χώρου δεδομένων σε Datacenter 
μεγέθους 1ΤB.  Η εφαρμογή και τα αντίγραφα ασφαλείας που θα δημιουργούνται από αυτή (backup), θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 
1. Ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδομένων σε 256-bit, η μεταφορά δεδομένων θα γίνεται μέσω κλειστού 

κυκλώματος SSL. 
2. Η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης θα πρέπει να γίνεται τοπικά στο δίκτυο του 

Δήμου με κωδικό που θα γνωρίζει μόνο ο αρμόδιος υπάλληλος (ΤΠΕ) του Δήμου.  Δεν θα γίνεται 
μεταφορά του κωδικού σε ιδιωτικό (LAN - VPN) ή κοινόχρηστο δίκτυο (Internet). 

3. Παροχή δυνατότητας live backup για να είναι εφικτό να εκτελείται το backup των ανοιχτών αρχείων.  
4. Διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση την οδηγία του αρμόδιου οργάνου του 

Δήμου, για να είναι εφικτή η ανάκτηση αν αυτά διαγραφούν και χρειαστεί να ανακτηθούν. 
5. Φύλαξη του μέρους των αρχείων σε δυο διαφορετικά datacenters για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των 

δεδομένων. Τα δεδομένα που θα αποστέλλονται στο Datacenter θα τα επιλέγει ο Δήμος. 
6. Παροχή του χώρου αποθήκευσης για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
7. Τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 17:00. 
8. Άμεση αναβάθμιση σε όλες τις ανανεώσεις του προγράμματος (updates) κατά την διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης. 
9. Συντήρηση, αναβάθμιση της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης του Δήμου με όλες τις δυνατότητες, όπως 

περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Arebas στην ενότητα Arebas™ Server. 
10. Παροχή ειδικών αδειών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αντίγραφα ασφαλείας, με όλες τις 

παραπάνω απαιτήσεις, δέκα πέντε (15) εικονικών μηχανών (Virtual Machines), τριών (3) server, έξι (6) 
NAS και έως έξι (6) Η/Υ.  

11. Δυνατότητα επεκτασιμότητας σε περισσότερες εικονικές μηχανές (Virtual Machines) στο μέλλον αν 
απαιτηθεί με χρέωση που θα συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και Δήμου, όταν ζητηθεί η αναβάθμιση του 
συστήματος.  
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12. Δυνατότητα παροχής επιπλέον αδειών χρήσης στο μέλλον αν απαιτηθεί με χρέωση που θα συμφωνηθεί 
μεταξύ εταιρείας και Δήμου, όταν ζητηθεί η αναβάθμιση του συστήματος.  
 
Η έναρξη της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης - με έναρξη ανανέωσης 

από 22-10-2019 και έπειτα - και θα έχει διάρκεια για ένα (1) χρόνο μετά.  Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται μετά τη 
πάροδο κάθε εξαμήνου παροχής της υπηρεσίας υποστήριξης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω απαιτήσεις, 
με το αντίστοιχο ποσό. 
 
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΕΥΡΩ: Δύο χιλιάδες εκτατό  (2.100,00€) 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ FIREWALL WATCHGUARD 

Για την παροχή μιας άδειας χρήσης του FIREWALL  WATCHGUARD  που διαθέτει ο Δήμος, διάρκειας 
ενός (1) έτους  και περιλαμβάνει: 

1. Τη χρήση λειτουργιών Application Control , WebBlocker, spamBlocker, Gateway Antivirus, Network 
Discovery, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense, Standard Support και τις 
αναβαθμίσεις αυτών 

2. Την άμεση αντικατάσταση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 
λογισμικού κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

3. Τη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένης σύνδεσης κατά τις εργάσιμες  μέρες 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και τις ώρες 09:00 – 17:00. 

4. Την επίλυση προβλημάτων δικτύων που σχετίζονται με το Firewall 
5. Τη παραμετροποίηση του Firewall όταν αυτό είναι απαραίτητο 
6. Την αναβάθμιση Firmware όταν αυτό είναι απαραίτητο 

7. Τη Δημιουργία log αρχείων, μελέτη και εξήγηση στον μηχανογράφο κάθε λεπτομέρειας που φαίνεται 

ως πρόβλημα και στη συνέχεια επίλυση των πιθανών προβλημάτων ή bugs του λογισμικού της 

συσκευής. 

8. Το Backup και Restore των ρυθμίσεων του Firewall 

 

Η έναρξη παροχής της άδειας χρήσης του FIREWALL και των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα είναι από 
την 20-12-2019  και θα έχει διάρκεια μέχρι την 19-12-2020. 
 
ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ  

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000,00) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αγ. Παρασκευή,     /9/2019 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019) 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #12.524,00€#(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     59/19    
      CPV   72261000-2  
       
 

ΓΕΝΙΚΗ   ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο:     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας για την παροχή αδειών χρήσης, την 
αναβάθμιση, ενημέρωση, συντήρηση και υποστήριξη των εγκατεστημένων εφαρμογών προστασίας του Δήμου. 
 Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
αυτός που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος της κάθε υπηρεσίας ή προμήθειας. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο:    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 Για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας Μελέτης ισχύουν οι διατάξεις: 
- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-16) 
- τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’) 
- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
- οι διατάξεις του Ν.3522/2006   άρθρο 27 παρ. 9 (ΦΕΚ 276 Α΄) 
- του άρθρου 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ29Α/19-3-2015). 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο:    ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Εφαρμόζονται οι σχετικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο:    ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι :  
1. Το συμφωνητικό  

2. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Η Οικονομική Προσφορά  

4. Ο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης 

5. Το Τιμολόγιο Μελέτης  

6. Η Τεχνική Περιγραφή 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο:     ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  
β. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ. Συνεταιρισμοί,  
και ως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας με την υπηρεσία για 
την οποία λαμβάνουν μέρος. 
 
Α  Ρ Θ Ρ Ο 6ο:    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με 
ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019)» και τα πλήρη στοιχεία του 
προσφερόμενου. 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:  
6.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής παραδίδεται σφραγισμένος και πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, με τη σειρά που αναφέρονται, αριθμημένα ανά φύλλο, 

όπως:  
A. Οι Έλληνες πολίτες: 

Α1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει: 
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1. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει την υπηρεσία εντός του συμβατικού χρόνου, καθώς και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

2. ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

3. τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών. 
4. ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, μπορεί να 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο. 
5. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης ανάλογης κατάστασης 
6. ότι δεν θα εγείρει καμία απαίτηση σε βάρος του Δήμου σε περίπτωση που η Διοίκηση αποφασίσει σε οποιαδήποτε 

στάδιο την ματαίωση του διαγωνισμού.  
7. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών (όπως της περ. 

2 που αναφέρεται ανωτέρω) όταν τους ζητηθούν. 
 

Α2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Μητρώου περί εγγραφής σ’ αυτό, όπου θα αναφέρεται η 

επαγγελματική δραστηριότητα. 
 

Α3. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα τη προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Η 

εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν.1599/86.  
Όταν πρόκειται για εταιρία, απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης. Για τις Α.Ε. απαιτείται πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει τη προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. 

 
B. Οι αλλοδαποί: 

B1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το απόσπασμα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις Α1.2 & Α2 της παραγράφου 
Α. 

Β3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
 

Γ.  Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Γ1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α ή Β, αντίστοιχα). Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο προς 
αυτό έγγραφο θα είναι του νομίμου εκπροσώπου. 

Γ2. Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, από τα οποία να προκύπτει και ο νόμιμος 
εκπρόσωπός της.  

 
Δ. Οι συνεταιρισμοί: 

Δ1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Δ2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις Α1.2, Α1.4 & Α1.5 της παραγράφου Α. 
 

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 
6.2 Ο σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
της Υπηρεσίας.  
 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων 
προσφορών με συμπλήρωση τιμολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να 
προσφέρει.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το φυσικό πρόσωπο που 

υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού, και όλες οι 
σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ.). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι 
σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τον 
διαγωνισμό. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνεται  
από το Γραφείο Προμηθειών του τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου. Το έντυπο 
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Οικονομικής Προσφοράς θα υποβάλλεται και σε αντίγραφο με αναγραφή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
των δύο εντύπων ισχύει το πρωτότυπο έντυπο. 
 
 Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού της 
μελέτης..  

 
Επισημαίνεται ότι:  

α. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 
Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ.  
β. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
γ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
δ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο:    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΤΙΜΩΝ 

 
 Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για 
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τιμολογίου και παράδοσης αυτής.  
7.1: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)  
7.1.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  
7.1.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην παρούσα σύμβαση.  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο:   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
 Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας - εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο:      ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ      

 
 Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα α) στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας 
Μελέτης, β) των οδηγιών του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης, καθώς και γ) στην 
παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Σε περίπτωση καθυστερήσεως ολοκλήρωσης της υπηρεσίας – εργασίας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο κυρώσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο:    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

 
 Η προθεσμία εκτελέσεως της κάθε υπηρεσίας-εργασίας καθορίζεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας 
Μελέτης. 
 Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του 
αναδόχου, ύστερα από πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού Προγραμματισμού - Οργάνωσης (ή του 
επιβλέποντος, εφόσον έχει οριστεί και έγκριση του αρμόδιου υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, Στρατηγικού 
Προγραμματισμού - Οργάνωσης). 
 Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας (ή της παράτασης που τυχόν θα δοθεί), ή μη εκτέλεσης 
ή παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο:      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικοινωνεί και να ενημερώνει το Τμήμα Πληροφορικής, Στρατηγικού 

Προγραμματισμού - Οργάνωσης για εργασίες που θα εκτελέσει, όπως αναβαθμίσεις, για τον προγραμματισμό αυτών.  
Τα δεδομένα που διατηρούνται στα λογισμικά ανήκουν στον Δήμο και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει κάθε υπηρεσία, ώστε τα δεδομένα να παρέχονται στο Δήμο με τη μορφή την οποία ζητά, είτε εντός του 
συμβατικού χρόνου, είτε πέραν αυτού, χωρίς περεταίρω χρέωση. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

Α  Ρ Θ Ρ Ο 12ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή, ύστερα από την βεβαίωση 
ολοκλήρωσης της ζητούμενης υπηρεσίας του επιβλέποντος (αν έχει καθοριστεί) ή του αρμόδιου οργάνου.  Ο ανάδοχος  
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε φθορά που έχει προκαλέσει, καθώς και κάθε υπηρεσία - εργασία που θα αποδειχθεί 
ελλιπής. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, σε συμμόρφωση και αποκατάσταση αυτών, ο Δήμος δικαιούται να 
προβεί από μόνος του στις αποκαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   13ο:      ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που 
προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο ανάδοχος . 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ  ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2019)  Σελίδα 10 από 10 

Α  Ρ Θ Ρ Ο  14ο:      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής και ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης που ορίζεται παραπάνω. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της υπηρεσίας και εφόσον ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
 Η εγγυητική επιστολή, που θα καταθέσει ο ανάδοχος, θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Δημοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που 
θα αφορά τη καλή εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εμπρόθεσμη  παράδοση.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σε ευρώ, ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των 

αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού και αφού προηγηθεί η παραλαβή 
του, από την αρμόδια Επιτροπή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή. 
Δεν θα δοθεί προκαταβολή. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  16ο:   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 Το απαιτούμενο προσωπικό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, καθώς και κάθε κόστος που χρειάζονται για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄ 

 
Αγ. Παρασκευή, 24/9/2019 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αγ. Παρασκευή,  24/9/2019 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 


