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ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ :213-2037265
Email: promithies@perama.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Αριθ. Πρωτ.:
∆ήµος Περάµατος 17/12/2020
Α. Π.: 18613

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και τοποθέτηση στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου μίας δίφυλλης
αυτόματης συρόμενης πόρτας»
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια και τοποθέτηση στην κεντρική
είσοδο του Δημαρχείου μίας δίφυλλης αυτόματης συρόμενης πόρτας», συνολικού
προϋπολογισμού 5.208,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την με αρ. 34/2020
με αρ. πρωτ. 16951/25-11-2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντήρησης –
Μικροέργων του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά όπου να αναφέρεται το
κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 23/12/2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ.
Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr.
(Ψηφιακά υπογραμμένες).
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, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των
ανωτέρω.
_
17.12.2020 13:56:35
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ
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β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Τα αναφερόμενα στη μελέτη απαραίτητα πιστοποιητικά
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών.
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα
ληφθούν υπ’ όψη.
Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής
προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει τη διερεύνηση για
συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16951/25-11-2020
Αριθμός Μελέτης
34/2020
Κ.Α. : 10-6261.0002
Δαπάνη:
4.200,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φ.Π.Α. (24%):

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1.008,00 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 5.208,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 28

CPV : 45421131-1

Προμήθεια και εγκατάσταση

Πέραμα Τ.Κ. 18863
Πληροφορίες: Κος Χατζηιωαννίδης

αυτόματης συρόμενης πόρτας στο

Επικοινωνία: 2132037222

κτίριο του Δημαρχείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δίφυλλης
αυτόματης συρόμενης πόρτας στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου λόγω φθοράς και
επικινδυνότητας της υπάρχουσας.
Θεωρήθηκε
Ο συντάξας

Χ. Μπαξεβανίδης

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Μανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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Αριθμός Μελέτης
34/2020
Κ.Α. : 10-6261.0002
Δαπάνη:
4.200,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φ.Π.Α. (24%):

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.008,00 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 5.208,00 €

Ταχυδρομική Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 28

Προμήθεια και εγκατάσταση

Πέραμα Τ.Κ. 18863
Πληροφορίες: Κος Χατζηιωαννίδης

αυτόματης συρόμενης πόρτας στο

Επικοινωνία: 2132037222

κτίριο του Δημαρχείου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης συρόμενης πόρτας με πλαίσιο βαρέως τύπου αλουμινίου με
διέλαση.
- Θα διαθέτει στάνταρ εξοπλισμό :


Ραντάρ- φωτοκύτταρα διπλής λειτουργίας ( κίνησης και παρουσίας, κουρτίνας)



Πληκτρολόγιο λογικής λειτουργίας



Μπαταρία 1800mAh 24 V NiMh



Κλειδαριά μοτέρ η οποία να μπορεί να κλειδώνει σε κάθε κίνηση για μέγιστη ασφάλεια.



Χειροκίνητη απομανδάλωση



Στεγανοποίηση σε συρόμενο και σταθερό φύλλο.

-

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας θα είναι -20C έως +55C

-

Δυνατότητα ρύθμισης ανοίγματος και κλεισίματος από 50mm/sec έως 140mm/sec

-

Δυνατότητα αυτόματης αναστροφής κίνησης σε περίπτωση εντοπισμού εμποδίου και στην επόμενη
κίνηση να μπαίνει σε πολύ αργή λειτουργία ελέγχου.

-

Δυνατότητα εξωτερικής παροχής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

-

Θα διαθέτει κεντρική πλακέτα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή

-

Θα διαθέτει 24Vdc με encorder για απόλυτο έλεγχο θέσης, κίνησης και ασφάλειας της πόρτας

-

Θα διαθέτει είσοδο για καρτοανάγνωση ή κλειδοδιακόπτη

-

Θα διαθέτει είσοδο για κουμπί πανικού (για έξοδο ή κλείσιμο)

-

Θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ενέργειας σε περίπτωση βλάβης ή πτώσης ρεύματος και
δυνατότητα προγραμματισμού ενέργειας σε περίπτωση βλάβης των ραντάρ- φωτοκυττάρων

-

Διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού κίνησης της πόρτας όταν υπάρχει διακοπή και η μπαταρία
εξαντλείται ανάλογα με την λογική λειτουργίας
Δυνατότητα προγραμματισμένων λειτουργιών από το χειριστήριο λειτουργίας:
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Χειροκίνητο



Αυτόματο



Μονόδρομη κίνηση ( μόνο έξοδος ή μόνο είσοδος)



Reset



Μόνιμα ανοικτό



Μερικό άνοιγμα



Λειτουργία νυκτός

Διαθέτει προγραμματιζόμενες εισόδους για απευθείας εκτέλεση λειτουργιών σε περίπτωση ανάγκης

Το σύστημα μηχανισμού αυτόματης συρόμενης πόρτας θα πρέπει να









Διαθέτει πιστοποίηση ότι είναι σύμφωνο με την οδηγία μηχανημάτων 2006/42/EC
Διαθέτει πιστοποίηση ότι είναι σύμφωνο με την οδηγία ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας 2004/108/EC
Να είναι πιστοποιημένο με τα πρότυπα EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015 PL “c”
CAT.3, EN ISO 16005:2012, EN ISO 61000-6-2:2005, EN ISO 61000-6-3:2007, EN ISO
60335-1:2013, EN ISO 60335-2-103:2015, EN ISO 13849-2:2012
Έχει πιστοποίηση προστασίας IP23
Έχει πιστοποίηση TUV
Συμπεριλαμβάνονται και ασύρματα χειριστήρια ανοίγματος και κλεισίματος .

Θεωρήθηκε
Ο συντάξας

Χ. Μπαξεβανίδης

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Μανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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Αριθμός Μελέτης
34/2020
Κ.Α. : 10-6261.0002
Δαπάνη:
4.200,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φ.Π.Α. (24%):

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1.008,00 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 5.208,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 28

Προμήθεια και εγκατάσταση

Πέραμα Τ.Κ. 18863
Πληροφορίες: Κος Χατζηιωαννίδης

αυτόματης συρόμενης πόρτας στο

Επικοινωνία: 2132037222

κτίριο του Δημαρχείου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV : 45421131-1

Α/Α

1

Είδος
Αυτόματη συρόμενη δίφυλλη
πόρτα

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης
τεμ

1

Τιμή
μονάδος
(€)

Δαπάνη ( € )

4.200,00 €

4.200,00 €

Σύνολο:

4.200,00 €

ΦΠΑ 24%:

1.008,00 €

Γενικό Σύνολο:

5.208,00 €

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στα αντίστοιχα
είδη από κάθε ομάδα.
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 5.208,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 24%.
Θεωρήθηκε
Ο συντάξας

Χ. Μπαξεβανίδης

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Μανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αριθμός Μελέτης
34/2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Κ.Α. : 10-6261.0002
Δαπάνη:

4.200,00 €

Φ.Π.Α. (24%):

1.008,00 €

Γενικό Σύν. Δαπάνης: 5.208,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 28

Προμήθεια και εγκατάσταση

Πέραμα Τ.Κ. 18863
Πληροφορίες: Κος Χατζηιωαννίδης

αυτόματης συρόμενης πόρτας στο

Επικοινωνία: 2132037222

κτίριο του Δημαρχείου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματης συρόμενης πόρτας στο κτίριο του
Δημαρχείου
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.



Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007



Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.



Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)
ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης
Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
- Η τεχνική έκθεση
- Τεχνική Περιγραφή
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τιμές Προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ
η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης
των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
-7-
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Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί,
για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο προσφοράς
της παρούσας μελέτη
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει
εντός δύο (2) ημερών για υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή
χρησιμοποίησής τους
Η παράδοση των ειδών θα γίνει άπαξ στον χώρο που θα τοποθετηθούν καθώς δεν αποτελούν αναλώσιμα του
Δήμου ώστε να παραδοθούν στην αποθήκη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες
Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Φόροι- Τέλη- Κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και
εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο (2) χρόνια και περιλαμβάνει οποιοδήποτε
βλάβη ή φθορά η οποία δεν προέρχεται από κακή χρήση του εξοπλισμού ή προβλεπόμενη φθορά λόγω χρήσης του
εξοπλισμού. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα
προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των
όποιων ελλατωματικών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Επίλυση διαφορών
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Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια.
Θεωρήθηκε
Ο συντάξας

Χ. Μπαξεβανίδης

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Μανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Προς: ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματης
συρόμενης πόρτας στο κτίριο του
Δημαρχείου
Α.Μ.: 34/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.208,00 € συμπ.
Φ.Π.Α.24%
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Α/Α

1

Είδος

Αυτόματη συρόμενη δίφυλλη πόρτα

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης
τεμ

Τιμή
μονάδος
(€)

Δαπάνη ( € )

1
Σύνολο:
ΦΠΑ 24%:

Γενικό Σύνολο:

ΠΕΡΑΜΑ: ………/………./ 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος
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