
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 14--06-2012      

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ. Πρωτ.68055/3099    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  AΡ.ΑΠ: 413/18-05-12 Οικον. 

Επιτροπής. 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 

µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου που 

στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες (Χαινά 102 ) και το πρώην ∆ιοικητήριο Χαινά 

93ΑΠροϋπολογισµός δαπάνης 52.000,00. € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 πµ 

στην ∆/νση Οικονοµικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα  (3ος όροφος) – Τµήµα 

Προµηθειών. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Πέµπτη 

5-07-2012 την ίδια ώρα στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού   και ώρα 11.00 π.µ στη Γραµµατεία  της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού στο ισόγειο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιαςοδός  

Χαινά  93 στην Χαλκίδα.. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ανέρχεται στο 5% της συνολικής 

προυπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού µε Φ.Π.Α και θα απευθύνεται στη 

∆/νση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού. 

Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη ∆/νση ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 

και στην ιστοσελίδα www.naevias.gr 

 

 

 

 

      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

    Α.Α. 

 

                                                                           

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκίδα 14-06-2012      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ. Πρωτ. 68055/3099 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           

  
Τµήµα : Προµηθειών  
∆ιεύθυνση : Χαϊνά 93  
Τ.Κ.  : 34100  
Πληροφορίες :    
Τηλέφωνο : 2221 3 53725  
ΦΑΞ : 2221 0 36073  
E– MAIL : sirmakezi.p@naevias.gr   

 
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη  πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για τη 

φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου 

που στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες(Χαινά 102 )και το πρώην 

∆ιοικητήριο Χαινά 93Α»  

 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

΄Έχοντας υπόψη : .  
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3) Το Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ Ά/27-12-2010) Οργανισµός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
4) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
5). .Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου».   
6) Την µε αριθ. πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 
«Περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 
παρ.1 του Ν. 2362/95   ΦΕΚ 247 Α».  
7) Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά µε την 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις  
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8) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Λογιστικού Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
9) Tις διατάξεις της παρ.1και 2 τουάρθρου 68 του ν. 3863/2010-Συµβάσεις 
εργολαβίας εταιρειών παροχής Υπηρεσιών  
10) Τις ανάγκες των Υπηρεσιών που στεγάζονται στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας της οδού Χαϊνά93 για φύλαξη 
καθώς και την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες(Χαινά 102 )και το πρώην ∆ιοικητήριο Χαινά 93Α 
11)  Την αριθµ 48982/2218/2-5-2012 απόφαση δέσµευσης πίστωσης. 
12)  Tην αριθµ 413/18-05-2012        απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης  των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επί της 
Λεωφ. Χαινά 93 και επίβλεψης των κτιρίων που στεγάζονται οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες και το πρώην ∆ιοικητήριο. Το σύνολο της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του έργου ανέρχεται στο ποσό των  52.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύµβασης µε τον µειοδότη θα αρχίζει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και θα είναι ετήσια. Η Π.Ε. έχει δικαίωµα δίµηνης 
παράτασης της σύµβασης.  

Κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά εφόσον 
έχουν τηρηθεί οι απαραίτητοι όροι της διακήρυξης. 

Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού  και η αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει την Πέµπτη 28-06-2012           και ώρα  11.00 π.µ στην 
∆/νση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού Λ. Χαϊνά 93  από την αρµόδια Επιτροπή.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 
Πέµπτη 5 Ιουλίου 2012  την ίδια ώρα στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα υποβληθούν µέχρι και την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 11 π.µ στη Γραµµατεία της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού  (ισόγειο)  στην οδό Λ Χαϊνά 93 Χαλκίδα. ∆ε θα 
ληφθούν υπ’ όψιν προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα. 

1. Κατά τη διάρκεια  του διαγωνισµού µπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόµενοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Οι όροι του 
διαγωνισµού περιγράφονται στο παράρτηµα Β που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν προκηρύξεις που αφορούν τον 
εν λόγω διαγωνισµό, από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες 
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ή διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 

Η περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί σε µια τοπική εφηµερίδα και 
µια οικονοµική τη Αθήνας µε φροντίδα της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν 
το φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 

ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ. 

                  α.α 

 

    ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 
 

 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

      Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Χαϊνά 93 & Ραούλ Φολερώ σε οικόπεδο 6.985 
µ2  και αποτελεί τετραόροφο κτίσµα µε Υπόγειο. 
Συγκεκριµένα: 
Στο Υπόγειο µε εµβαδόν 2.991,26 µ2 υπάρχουν θέσεις πάρκιγκ, τα αρχεία των 
υπηρεσιών, τα µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αντλιοστάσια. 
Στο Ισόγειο µε εµβαδόν 2.454,86 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, κυλικείο, η 
αίθουσα Νοµαρχιακού Συµβουλίου και αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 
Στον Α΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών. 
Στον Β΄ όροφο µε εµβαδόν 1.382,12 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.  
Στον Γ΄ όροφο µε εµβαδόν 1.392,62 µ2 υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, το γραφείο 
Περιφερειάρχη, το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, γραφεία Τύπου . 
     Στα παρακείµενα του Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κτίρια, ήτοι 
στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Χαϊνά 102) και το πρώην ∆ιοικητήριο (Χαϊνά 93 
Α) Θα γίνεται επίβλεψη. 
 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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                             Kαθήκοντα του Αναδόχου είναι τα εξής:  
• Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε ένστολους φύλακες από τις 

15 : 00µε τη λήξη του ωραρίου  έως 07 : 00 το πρώι  καθ’ όλη 
τη διάρκεια του µηνός , καθηµερινές. 

• Τις  αργίες και τα Σαββατοκύριακα καθ’ όλο το 24ωρο µε 
τρεις βάρδιες 07 : 00 – 15 : 00, 15 : 00 – 23 : 00 και 23 :00 – 
07 :00. 

• Οι φύλακες να φέρουν τον πλήρη εξοπλισµό τους και να έχουν 
άµεση επικοινωνία µε την Εταιρεία και την Αστυνοµία και 
επιπλέον εντός της βάρδιας να υπάρχει κάλυψη και από 
περίπολοκαι να ελέγχουν και τον περίβολο του κτιρίου και από 
τις δύο εισόδους. 

• Το προσωπικό φύλαξης να τηρεί βιβλίο συµβάντων και να 
ενηµερώνει σχετικά την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Π.Ε. Εύβοιας. 

• Να υπάρχει κατάλληλος αντικαταστάτης όµοιων προσόντων σε 
περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε φύλακα για λόγους 
ανωτέρας βίας ή κατά τη διάρκεια της νόµιµης άδειας τους ή 
λόγω εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 

• Aνά δύο ώρες περιπολία στα  φυλασσόµενα κτίρια.   
        Να διαθέτει κατάλληλο και καταρτισµένο προσωπικό  που µετά από κατάλληλη 
εκπαίδευση θα πρέπει να µπορεί να παρακολουθεί και να χειρίζεται τα παρακάτω 
συστήµατα που υπάρχουν στο Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: 
                                

1. Ασφαλείας 

α.   Συναγερµός 
β.   Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης εσωτερικού & εξωτερικού 
χώρου 

           2.  Πυρασφάλειας 

α.  Σύστηµα πυρανίχνευσης κτιρίου 
β.  Συστήµατα Κατάσβεσης 
 

3. Σύστηµα BMS – Παρακολούθηση και χειρισµός λειτουργικών  

         παραµέτρων κτιρίου 

α.    Λειτουργία & Βλάβη µηχανηµάτων 
β.   Έλεγχος Θερµοκρασίας χώρων 
γ.    Λοιπά συστήµατα αυτοµατισµού και ελέγχου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

                      ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
a)  Φυσικά πρόσωπα ή Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (νοµικά πρόσωπα) που 
έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Η κάθε Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
(νοµικό πρόσωπο) συµµετέχει µόνο µε µία προσφορά είτε αυτοτελώς µόνη της είτε ως 
µέλος κοινοπραξίας ή ένωσης. 
β) Κοινοπραξίες ή συµπράξεις εταιρειών παρεχουσών υπηρεσίες φύλαξης, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέρη ευθύνονται εις ολόκληρον. Στην 
περίπτωση των Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όµως θα απαιτηθεί σε περίπτωση 
επιλογής τους. 
γ)  Ελληνικοί συνεταιρισµοί έχοντες βεβαίωση αρµόδιας αρχής περί του νόµιµου 
λειτουργίας αυτών, απόφαση ∆Σ για την συµµετοχή του συνεταιρισµού. 

Όσοι λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τον 
υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που θα περιέχει επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής ζητούµενα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή νόµιµα επικυρωµένα: 

α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία:  

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και νa δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
ακόλουθα: 

 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. 

-δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

-είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, 

-δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά πρόσωπα). 
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-αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 
-αναλαµβάνουν την έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται 

µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε ενδεχόµενη κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού υπέρ τους 

γ) Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση αυτοπροσώπως των εγκαταστάσεων και των κτιρίων που 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες. 
δ) Αντίγραφο της νόµιµης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, νοµίµως επικυρωµένο. 
Η ενδιαφερόµενη εταιρεία πρέπει  επί ποινή αποκλεισµού να εξειδικεύει σε 

χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της τα παρακάτω στοιχεία 

-τον αριθµό των εργαζοµένων-τις µέρες και ώρες εργασίας –την συλλογική σύµβαση 
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι –το ύψος του προυπολογιζόµενου 
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων-το 
ύψος των ασφαλιστικών εισφορώνµε βάση τα προυπολογισθέντα ποσά 
Στην προσφορά της πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής υπηρεσιών της  του εργολαβικού της κέρδους και των νόµιµων υπέρ 
∆ηµοσιου  και τρίτωνκρατήσεων.Επιπλέον οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.   

Τα παρακάτω δικαιολογητικά προσκοµίζονται µόνο από τον προµηθευτή που θα 

του κοινοποιηθεί εγγράφως η σχετική  ειδοποίηση ότι πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού υπέρ του. 

1. Έλληνες πολίτες: 
    -Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό 
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεωκοπίας.  

  -Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

 -Πιστοποιητικό από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδονται. 

 -Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιµελητηρίου ισχύος τόσο κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού όσο και κατά την ηµέρα επίδοσης της έγγραφης 
ειδοποίησης µετά την αξιολόγηση των προσφορών. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από 
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
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2. Αλλοδαποί: 
     -Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

   -Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

  -Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
εξακολουθούν να είναι µέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών. 

3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
     -Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και 

τους αλλοδαπούς αντίστοιχα. 
     -Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή 
ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

     -Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεωκοπίας. 

    -Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
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Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. και όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που 
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

-Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

4. Συνεταιρισµοί: 
      -Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την αξιολόγηση των προσφορών ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

      -Επί ηµεδαπών συνεταιρισµών, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση και πιστοποιητικό από αρµόδια κατά 
περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 
την οποία και εκδίδονται. 

     -Επί αλλοδαπών συνεταιρισµών, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους. 

     -Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
5. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
     -Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση. 
 

2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στον διαγωνισµό δεν δικαιούνται συµµετοχής όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
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Α. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 
Β. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
Γ. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία. 
∆. Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. 
 
 

3.  ΧΡΟΝΟΣ - ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ    

                          ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους ενενήντα  (90) ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που έχει διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή απορρίπτεται. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους 
ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη συνοδευόµενες από την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή ή µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, 

στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 
            α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
            β) Ο πλήρης τίτλος του: 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
            ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
            Λ. ΧΑΪΝΑ 93 
            γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
            δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
            ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία και ∆/νση).       
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Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα κατά το στάδιο 
αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και η εγγύηση συµµετοχής σε υποφάκελο µε 
την ένδειξη   «∆ικαιολογητικά συµµετοχής». 

Η οικονοµική προσφορά  τοποθετείται επί ποινή αποκλεισµού σε σφραγισµένο 
υποφάκελο µε τη ένδειξη «οικονοµική προσφορά_». Η αποσφράγιση γίνεται µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο 
τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο υποφάκελος 
µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό όπως και οι υποφάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών.  

 

 

 

 
 
 

4.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Α. H Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας επιφυλάσσεται το δικαίωµα να απορρίψει 
αιτιολογηµένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. 
Β. Προσφορά διαγωνιζόµενου η οποία είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή 
περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν καλύπτει το σύνολο των ειδών 
απορρίπτεται. 
 

 
 
 

5. ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

 

             Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από 
εγγύηση συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
            Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ¨ αυτόν ή σε αυτούς στους οποίους  
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ενώ 
στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
           Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την 
λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
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           Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο µειοδότης είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει (πριν την υπογραφή της σύµβασης) εγγυητική επιστολή 
που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ  
          Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την  πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του που απορρέουν από τη σύµβαση. 
 
 
 

 

 

6. ΕΝΣΤΑΝΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως  στο αρµόδιο για την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού 
όργανο  σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.2α,β,γ,δ του Π.∆ 118/07. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε  το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προυπολογισµένης αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας το ύψος της οποίας δεν µπορεί 
να είναι µικρότερο των χιλίων (1000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5000) €. 
 
 
 
 

                      7.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

α) Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία σχετική 
Σύµβαση και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
β) Ο ανάδοχος  ή (οι ανάδοχοι) στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία 
υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, διαφορετικά κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι. 
 
 

 
 

 

8.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
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από αυτή. Σε αυτόν που κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆ 
118/2007. 

Για πληµµελή εκτέλεση του έργου φύλαξης των αναφερόµενων στην παρούσα 
κτιρίων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχου ποσού 
ποινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεων του, 
παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω 
ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης 
και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της 
σύµβασης φύλαξης των κτιρίων των οποίων την φύλαξη ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν 
τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής 
επιστολής του. 

Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, 
πριν την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή 
ποινικής ρήτρας ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας αµοιβής του. 
 
 
 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 

1. Καθ΄όλη  τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά  µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 

των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
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5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε 
ζηµία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό 
που απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού έργου. 

 
 

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

          Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε 
έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

        11.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα µετά την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του έργου από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 

Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου νόµιµου δικαιολογητικού που 
τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 
πληρωµή του Αναδόχου 
Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
Ν. 2198/94 και θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση.  
 
 

                  12.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις 
περί των προµηθειών των Ν.Π.∆.∆.  καθώς και οι διατάξεις του Ν.2286/95 και του 
Π.∆. 118/07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

              α.α 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

ΘΑΗΣ    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   
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