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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ (PATROL) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 3 /2012 
 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη του την Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης και µε α/α  
καταχώρησης 672 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας (Α∆Α Β4ΙΖ469Β7Λ-
ΤΣΟ), και την απόφαση της υπ’ αριθµ. 35/29-08-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, θέµα 
4.2, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου από 
1/10/2012 έως 31/12/2012 και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών 
για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00 €), (καθαρή 
αξία προ ΦΠΑ 2586,21 πλέον του 16% Φ.Π.Α. 413,79 €) και  θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0892 του 
Τακτικού Προϋπολογισµού. 

Σε περίπτωση που υπογραφεί σύµβαση µετά της 1/10/2012 το συµβατικό τίµηµα  θα µειωθεί 
αναλογικά. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι  αναφερόµενες Υπηρεσίες  στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήµατος Ι  της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υπογεγραµµένες προσφορές, θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο στην παρακάτω 
διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο απευθείας στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Ρόδου στο Κτίριο Κλεόβουλος, ∆ηµοκρατίας 1, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, το αργότερο µέχρι την 12 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και θα φέρουν τα 
κάτωθι στοιχεία: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ (PATROL) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΠΟ 1/10/2012 ΕΩΣ 31/12/2012» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟ∆ΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12/09/2012 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και τα 

οικονοµικά στοιχεία. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο. 
∆εν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη την οικονοµική 
τους προσφορά. 

 

 Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι ενδιαφερόµενοι πριν την κατάθεση της υποψηφιότητας τους  υποχρεούνται  να 
πραγµατοποιήσουν επιτόπια αυτοψία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη 
Ρόδο. 
        

Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς η 
οποία θα συνταχθεί µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας. Σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Ο πίνακας της 
οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζει την τελική τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας µετά από πιθανές 
εκπτώσεις. 

Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους: 
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει, 
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται, τα στοιχεία της πρόσκλησης, που 
συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, έχουν λάβει γνώση για τους 
όρους της διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως καθώς και ότι έχουν επισκεφθεί όλες τις 
εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. 

Β) Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ν. 
2518/1997 (ΦΕΚ Α 164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις»,  όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί από το Ν. 3206/2003 ( ΦΕΚ Α 298)). 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. 

2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια από 01-10-2012 µέχρι 31-12-2012. 

3. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής και 
Αναδόχου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το συµφωνηµένο τίµηµα στον ανάδοχο θα καταβάλλεται σε ευρώ, από τον επόµενο µήνα της 
υπογραφής της σύµβασης µετά την έκδοση των τιµολογίων του ιδίου, και αφού προσκοµισθούν στο 
Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150): 

� Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η οποία 
υπογράφεται από την εκάστοτε οριζόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των εργασιών 
(από το Πανεπιστήµιο) 

� Τιµολόγιο του ανάδοχου  θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ. (από τον ανάδοχο) 
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� Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα, σε ισχύ (από τον ανάδοχο) 

Τον  ανάδοχο βαρύνει:  

• Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συµβατικής δαπάνης. 

• Κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιµολογίου που ανέρχονται συνολικά στο 3,072%, 
και  

• Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο κάθε συµµετέχων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), τους 
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την 
κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω: 

 Έκπτωση αναδόχου 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός/οι δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών 
ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας 
πρόσκλησης µετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης-Αξιολόγησης και Παραλαβής των 
παρεχοµένων υπηρεσιών φύλαξης και απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα 
µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 

Συγκεκριµένα, για την αποκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την πληµµελή 
εκτέλεση του έργου φύλαξης των αναφερόµενων στην παρούσα κτιρίων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, 
από το Πρυτανικό Συµβούλιο, 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.  

Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής) το έργο, πριν την 
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
σύµβασης, ίσης µε το 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας για την πρώτη µέρα διακοπής και  1% 
για τις υπόλοιπες.  

Στην ανωτέρω περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να 
προβεί σε απευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, από 
τον έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωση για 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια 
της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ∆ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα 
πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα 
οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της φύλαξης  δεν έχει δικαίωµα, χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο 
της προµήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του.  

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ους, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άµεση 
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αντικατάσταση µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, µετά από τη σύµφωνη 
γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου της παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Ανωτέρα βία 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε κάποιο 
γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε 
την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 
 
Η πρόσκληση είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου www.aegean.gr  και στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών www.rhodes.aegean.gr. Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί 
από το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων Ρόδου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
τις αρµόδιες υπαλλήλους Ανζέλ Τάταρη  τηλ. 22410 99021 και Μαρία ∆ιαµαντάρα, τηλ. 22410 99026. 
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Α. κτήρια που βρίσκονται στην οδό ∆ηµοκρατίας (κτήριο Κλεόβουλος, κτήριο Υπατία και 

αύλιοι χώροι των κτηρίων επί της οδού ∆ηµοκρατίας 1) από 01-10-2012 έως και 31-12-
2012 

∆ευτέρα έως Παρασκευή: 
� δύο (2) περιπολίες στις 18:00 και 21:00  
� 23:00 έλεγχος όλων των χώρων (ασφάλιση παραθύρων και πορτών, επιβεβαίωση ότι τα κτήρια 

έχουν εκκενωθεί, κλείδωµα και ενεργοποίηση του συστήµατος συναγερµού που έχει 
εγκατασταθεί, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί από το προσωπικό του Πανεπιστηµίου) 

� 03:00 και 06:00 δύο (2) περιπολίες για έλεγχο των εξωτερικών χώρων 
 
Σάββατο και Κυριακή: 
� Πέντε (5) περιπολίες ανά 24ωρο στις 18:00 – 21:00 – 23:00 – 03:00 – 06:00 
 
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σύστηµα συναγερµού, θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την 

εταιρεία. 
 
Β.  Για το κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ (Φυτώριο ΚΕΓΕ, Λ. Ρόδου – Καλλιθέας)  
Β1.   Από 01-10-2012 έως και 31-12-2012 
∆ευτέρα έως Παρασκευή: 
� 18:30 έλεγχος όλων των χώρων (ασφάλιση παραθύρων και πορτών, επιβεβαίωση ότι τα κτήρια 

έχουν εκκενωθεί, κλείδωµα κτηρίου, κλείδωµα εξωτερικής πύλης και ενεργοποίηση του 
συστήµατος συναγερµού που έχει εγκατασταθεί, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί από το 
προσωπικό του Πανεπιστηµίου) 

� Εννέα (9) περιπολίες στις  20:00 - 22:00 - 23:30 – 01:00 – 02:30 – 04:00 – 05:30 – 07:00 – 08:00 
  
 Σάββατο και Κυριακή: 
� ∆ώδεκα (12) περιπολίες στο 24ωρο ανά δύο ώρες  
 
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σύστηµα συναγερµού, θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την 

εταιρεία. 
  
Β2.   Μετά από έγγραφη ειδοποίηση δύναται να τροποποιηθεί το ωράριο περιπολιών, 

(π.χ. εξεταστικής, µαθηµατων διάρκειας περίπου 10 ηµερών) χωρίς αύξηση των 
συνολικών περιπολιών.  

  
Γ. Για το κτίριο Αιγαίον (Αλ. ∆ιάκου και Ερυθρού Σταυρού 3) από 01-10-2012 έως και 31-12-

2012 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή: 
� 21:30 να γίνεται έλεγχος όλων των χώρων (ασφάλιση παραθύρων και πορτών, επιβεβαίωση ότι 

τo κτήριο έχει εκκενωθεί, κλείδωµα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑ Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………………………………..   

 

 

 

ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Α. κτήρια που βρίσκονται στην 
οδό ∆ηµοκρατίας (κτήριο 
Κλεόβουλος, κτήριο Υπατία και 
αύλιοι χώροι των κτηρίων επί 
της οδού ∆ηµοκρατίας 1) από 
01-10-2012 έως και 31-12-2012 
Β. Για το κτήριο ∆ΗΜΗΤΡΑ 
(Φυτώριο ΚΕΓΕ, Λ. Ρόδου – 
Καλλιθέας) από 01-10-2012 έως 
και 31-12-2012 
Γ. Για το κτίριο Αιγαίον (Αλ. 
∆ιάκου και Ερυθρού Σταυρού 3) 
από 01-10-2012 έως και 31-12-
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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