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ΔΡΓΑΙΑ ΔΣΗΙΑ ΔΠΙΣΟΠΙΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΔΔΣΤ)
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Κωδ. Π/Τ : 10.6266.0004

CPV : 72611000 – 6

ΤΝΗΜΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

1

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού , Οπγάνωζηρ
& Πληποθοπικήρ

Δπγαζία Δηήζιαρ Δπιηόπιαρ Σεσνικήρ
Τποζηήπιξηρ (ΔΔΣΤ) ηων Τποδομών
Πληποθοπικήρ κ.ηλ. ηος Γήμος Λέζβος

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο Εηήζηαο Επηηόπηαο Τερληθήο Υπνζηήξημεο
(ΕΕΤΥ) ησλ ππνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ .
Εηδηθόηεξα πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε εηήζηα ή πεξηνδηθή εξγαζία
ππνζηήξημεο (ΕΕΤΥ) ησλ ππνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Δεκνηηθώλ
Ελνηήησλ. Σηηο ππνδνκέο Πιεξνθνξηθήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο (server εθαξκνγώλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δεκνηνινγίνπ, πξνζσπηθνύ-κηζζνδνζίαο,
πξσηνθόιινπ, ζπζηήκαηα citrix server, web server, database server, mail server, απινί ζηαζκνί
εξγαζίαο), νζόλεο, εθηππσηέο θαη ινηπέο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία
δηθηύσλ (ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα δίθηπα, rooter, switches, hub θ.ι.π.), ηόζν γηα ην θεληξηθό
δεκαξρηαθό κέγαξν, όζν θαη γηα όιεο ηηο ππόινηπεο ππεξεζίεο επζύλεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ
(θαηαζηήκαηα δεκνηηθώλ ελνηήησλ, ινηπέο απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο, Κ.Ε.Π., Ν.Π.Δ.Δ., θ.ι.π.).
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη θαη ηελ 31
Απγνύζηνπ 2019 (εκεξνκελία δηάζπαζεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ), ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
ππεξεζίαο .
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο
Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη
2014/25/ΕΕ)» . Επίζεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 ΦΕΚ114 Α 8.6.06 «Δεκνηηθόο θαη
Κνηλνηηθόο Κώδηθαο».
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε ζε αλαδόρνπο πνπ εηδηθεύνληαη ζην
γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε
αληίζηνηρνπ κεγέζνπο νξγαληζκνύο .
Τν ηειηθό ύςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί από ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ θαη ηηο εληνιέο ηεο
ππεξεζίαο θαη δελ ζα μεπεξάζεη ην όξην ησλ 20.000,00 €, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. .
Μςηιλήνη, Μάπηιορ 2019

Ο ςνηάξαρ

Υηενέλληρ Μισάληρ

Θεωπήθηκε
Η Γ/νηπια
Ππογπαμμαηιζμού,
Οπγάνωζηρ & Πληποθοπικήρ
Γήμος Λέζβος
Μαςπονικόλα Δςθποζύνη
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
Επγαζία εηήζιαρ επιηόπιαρ ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ (ΕΕΤΥ) ηων

Σιμή Μονάδας/ώρα

ςποδομών Πληποθοπικήρ κ.η.λ. ηος Δήμος Λέζβος

12,82

Φ.Π.Α. 17%

2,18

ύνολο Ωριαίας Δαπάνης

15,00

Δεδνκέλνπ όηη νη θαζαξέο εξγάζηκεο εκέξεο, έρνληαο εμαηξέζεη Σαββαηνθύξηαθα θαη επίζεκεο
αξγίεο, από ηελ 24 Μαξηίνπ 2019 (εκεξνκελία από ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη ζε ηζρύ θακία ζρεηηθή
ζύκβαζε) κέρξη θαη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2019 (εκεξνκελία δηάζπαζεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ),
ππνινγίδνληαη ζε 109 εκέξεο, κε ηελ ππνρξεσηηθή 8-ώξε εκεξεζία απαζρόιεζε, θαζώο θαη ηνπο
όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, ην ζπλνιηθό πνζό δαπάλεο, ζε
θακία πεξίπησζε δελ μεπεξλάεη ην πνζό ησλ 13.080,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. .
Οη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο ηηκέο δηακνξθώζεθαλ κεηά από ελδειερή έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα
Τ.Π.Ε., ζηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο – εξγαζίεο θαη ζύκθσλα κε
αληίζηνηρεο παιαηόηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ.

Μςηιλήνη, Μάπηιορ 2019
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Η παξνύζα ζπγγξαθή αθνξά ηελ εηήζηα εξγαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο (ΕΕΤΥ) ησλ ππνδνκώλ
Πιεξνθνξηθήο θ.η.ι. ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ, όπσο αλαιπηηθά
αλαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Άπθπο 2ο
Πποϋπολογιζμόρ ηηρ επγαζίαρ
Τν ηειηθό ύςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί από ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ, δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό
ησλ δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ θαη νγδόληα επξώ (13.080,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 17%
θαη ζα θαιπθζεί από ηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ.
Άπθπο 3ο
Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:


ηνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)»,



ηνπ Ν. 3463/06 ΦΕΚ114 Α 8.6.06 «Δεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» .
Άπθπο 4ο
ςμβαηικά ηοισεία

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Τερληθή πεξηγξαθή – κειέηε
β Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο
γ. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
Άπθπο 5ο
Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ
Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη θαη ηελ 31
Απγνύζηνπ 2019 (εκεξνκελία δηάζπαζεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ).
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Άπθπο 6ο
Γιαδικαζία Παπαλαβήρ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ επηηξνπή θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ Δήκνπ
Λέζβνπ. Ο αλάδνρνο , ππνρξενύηαη κεηά από ζρεηηθή εληνιή από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
Δήκνπ Λέζβνπ λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ .
Άπθπο 7ο
Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά από εληνιή ηεο ππεξεζίαο λα πξνβαίλεη ζηελ αλάινγε εξγαζία θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1. Υπνζηήξημε κε θπζηθή παξνπζία ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε θιήζε
πνπ γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, ηκήκα ή Αληηδήκαξρν. Γηα ην ζθνπό απηό θξίλεηαη
απαπαίηηηη η θςζική παποςζία εθπξνζώπνπ ηνπ αλαδόρνπ ζην θεληξηθό θαηάζηεκα ηνπ
Δήκνπ Λέζβνπ. Επηζπκεηή θξίλεηαη ε θπζηθή παξνπζία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηώλ (πιήξεο 8-σξν, ζε ζπγθεθξηκέλν γξαθείν (γξαθείν κεραλνξγάλσζεο), νύησο ώζηε
λα είλαη άκεζε θαη δσξεάλ (κέζσ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ηνπ ¨ΣΥΖΕΥΞΘΣ¨) ε επηθνηλσλία
όισλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ κε ην θεληξηθό θαηάζηεκα. Απηνλόεην είλαη όηη ζε
έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, πνπ ζα απαηηεζεί θπζηθή παξνπζία πνπ θαιύπηεη ή ζα μεπεξλάεη ην
ζύλνιν ηνπ 8-σξνπ, απηή ζα παξέρεηαη αλαληίξξεηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ακνηβή γηα ηηο
επηπιένλ ώξεο εξγαζίαο.
2. Λόγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο θαη απόζηαζεο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ επζύλεο ηνπ Δήκνπ , ζα
πξέπεη ν αλάδνρνο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ηαπηόρξνλεο εμππεξέηεζεο από ηοςλάσιζηον 2
εθπξνζώπνπο ηνπ θαζ ’όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ.
3. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί εληόο ηεζζάξσλ σξώλ από ηελ θιήζε θαη πάληα εληόο ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
4. Τειεθσληθή ππνζηήξημε γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ.
5. Υπνζηήξημε κέζσ Internet (απνζηνιή θαη δηόξζσζε αξρείσλ).
6. Mεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ν ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξώλεη
θαη λα παξαδίδεη εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζην Δήκν Λέζβνπ (Τκήκα Τ.Π.Ε. ή
Τκήκα Πξνκεζεηώλ) ζπκπιεξσκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ_1 ηνπ παξαξηήκαηνο, κε ηηο εξγαζίεο πνπ
εθηειέζηεθαλ θαη ππνγεγξακκέλν από ππεξεζία ζηελ νπνία εθηειεζηήθαλ νη εξγαζίεο .
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7. Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο όισλ ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Δήκνπ (ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο θαη εθηππσηέο) , πνπ ζα γίλεη ςποσπεωηικά ηοςλάσιζηον μία θοπά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο .
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηνπ
αξκόδηνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα νύησο ώζηε λα κελ θαηαζηεί
πξνβιεκαηηθή ε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηειεπηαίνπ (π.ρ. ζε εκέξεο άδεηάο ηνπ θ.α.) .
Επίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ην ζύζηεκα ρσξίο ηελ
απνκάθξπλζή ηνπ από απηό .
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ , κεηά από ηελ εθηέιεζή ηνπ
ζα ζπκπιεξώλνληαη κε αθξίβεηα όια ηα ζηνηρεία θαη ζα ππνγξάθεηαη αξκνδίσο ην ΔΝΣΤΠΟ_2
ηνπ παξαξηήκαηνο , ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα παξαδίδεηαη εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
ζην Δήκν Λέζβνπ (Τκήκα Τ.Π.Ε. ή Τκήκα Πξνκεζεηώλ) . Η κε παξάδνζε ηνπ αλσηέξσ
εληύπνπ ή πιεκκειείο ζπκπιήξσζή ηνπ , ζεκαίλεη όηη ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξώλεη ή
εθπιεξώλεη πιεκκειώο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ν Αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηό 0,1 % επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) .
8. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνύ θαη πάζεο θύζεσο
απνδεκηώζεηο πξνο ηξίηνπο .
Άπθπο 8ο
Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο .
Άπθπο 9ο
Σπόπορ πληπωμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 13.080,00 €
επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% , γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο, ήηνη από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη θαη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2019 (εκεξνκελία δηάζπαζεο ηνπ Δήκνπ
Λέζβνπ) .
Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ
ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 & 2 , ηελ
έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηνλ έιεγρν από ην ειεγθηηθό ζπλέδξην .
Σην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε .
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ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού , Οπγάνωζηρ
& Πληποθοπικήρ

Δπγαζία Δηήζιαρ Δπιηόπιαρ Σεσνικήρ
Τποζηήπιξηρ (ΔΔΣΤ) ηων Τποδομών
Πληποθοπικήρ κ.ηλ. ηος Γήμος Λέζβος

Άπθπο 10ο
Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Οη εληνινδόρνη επηβαξύλνληαη κε όινπο ηνπο θόξνπο , ηέιε θαη θξαηήζεηο , πνπ ηζρύνπλ θαηά ηα
λόκηκα .
Μςηιλήνη, Μάπηιορ 2019

Ο ςνηάξαρ

Υηενέλληρ Μισάληρ

Θεωπήθηκε
Η Γ/νηπια
Ππογπαμμαηιζμού,
Οπγάνωζηρ & Πληποθοπικήρ
Γήμος Λέζβος
Μαςπονικόλα Δςθποζύνη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ Σ.Π.Δ.

ΔΝΣΤΠΟ_1

ΕΝΣΟΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (Γ/ΝΗ) :
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ :
Σατσδρομική Γ/νζη :
Σηλέθωνο Δπικοινωνίας :
Ημ/νία Τποβολής Αιηήμαηος :

_ _ _ _ / _ _ _ _ /2019

________________________________________________________________
________________________________________________________________
ΑΙΣΗΜΑ/ΣΑ:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

ΓΙΑΠΙΣΩΗ /
ΔΛΔΓΥΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΗΘΗΚΑΝ :

_____

Σετνικός ποσ εκηέλεζε
ηην εργαζία

Ο Αρμόδιος
Τπάλληλος ή Προϊζηάμενος
Ημ/νία
Δκηέλεζης Δργαζίας :
_ _ / _ _ /2019

ΟΝΟΜΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ Σ.Π.Δ.

ΔΝΣΤΠΟ_2

ΕΝΣΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (Γ/ΝΗ & Γραθείο) :
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ :
Σατσδρομική Γ/νζη :
Σηλέθωνο Δπικοινωνίας :
ΣΤΠΟ ΤΣΗΜΑΣΟ : ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ

ΔΚΣΤΠΩΣΗ/ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ : _________________________________________________
ΜΝΗΜΗ : _______________________________________________________
ΣΟΙΥΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ :

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ : ___________________________________________________
PRODUCT KEY ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ : ______________________________________
ΚΛΗΡΟ ΓΙΚΟ : ________________________________________________
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΤ : _____________________________________________
ΜΑΚΑ ΤΠΟΓΙΚΣΤΟΤ : _____________________________________________

Καθαριζμός Μηηρώοσ :
Αναζσγκρόηηζη κληρών Γίζκων :
ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

Έλεγτος ηων Προγραμμάηων καηά ηην εκκίνηζη :
Έλεγτος Λειηοσργίας ηων Δνημερώζεων ηων Προγραμμάηων :
Απομάκρσνζη Ιών και Λογιζμικών Τποκλοπής :
Απομάκρσνζη ηαηικής κόνης από ηο εζωηερικό ζσζηήμαηος :

ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΗΘΗΚΑΝ :

_____

Σετνικός ποσ εκηέλεζε
ηην εργαζία

Ο Αρμόδιος
Τπάλληλος ή Προϊζηάμενος
Ημ/νία
Δκηέλεζης Δργαζίας :
_ _ / _ _ /2019

ΟΝΟΜΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ

