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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

 Σέρβια, 12-06-2020 

           Αρ. Πρωτ.: 2624 

 
 

 

 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την 

ανάδειξη αναδόχου της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην 

κλειστή αίθουσα άθλησης Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης», 

συνολικού προϋπολογισμού 54.436,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %). 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή  :  ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Διεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια, Τ.Κ. 50500 

Τηλέφωνο : 2464350100 

Fax : 2464024655 

E-mail : mp.ty.servia@gmail.com  

Πληροφορίες:  : Μιχάλης Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός (τηλ. 2464350134)  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:  ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και κατά περίπτωση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας - Σέρβια, στις 

30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,  υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 

Για τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Σερβίων (www.dservion.gr) όπου θα αναρτηθούν για λόγους δημοσιότητας. Εναλλακτικά, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 €, εκτός αν την αναλάβουν με δαπάνη και 

επιμέλειά τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 

έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο 

εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (υπηρεσία «πόρτα – πόρτα») ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  
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Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προμηθευτούν το έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ώστε να φέρει τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της 

Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3: Κωδικός CPV 
 

37415000-0 : Αθλητικός εξοπλισμός 
37421000-5 : Τάπητες γυμναστηρίων 
 

Άρθρο 4: Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου 
 

EL531 

 

Άρθρο 5: Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα 

άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων. 

 

Άρθρο 6: Συνολική τάξη μεγέθους σύμβασης 
 

Ο προϋπολογισμός αναλύεται στα εξής :  

 Δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 43.900,00 € 

 Φ.Π.Α. 24 % : 10.536,00 € 

 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), δεν προβλέπεται. 
 

Άρθρο 7: Εναλλακτικές προσφορές 
 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

Άρθρο 8: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας (χρόνος παράδοσης) 
 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι 90 ημερολογιακές ημέρες, μετά την ημερομηνία υπογραφής 

της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

9.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

9.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 

9.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

9.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς 

παροχή προμήθειας, αποδεικνυόμενη με εγγραφή στο σχετικό επιμελητήριο. 

 

Άρθρο 10: Προθεσμία υποβολής προσφορών 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/06/2020, ημέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
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Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών θα εκκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dservion.gr).  

 

Άρθρο 11: Τρόποι υποβολής προσφορών 
 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 10 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από τις 09:30 και έπειτα, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δημοτικό 

Κατάστημα Δήμου Σερβίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πλατεία Ελευθερίας – Σέρβια, Τ.Κ. 50500).  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε 

για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενα φακέλων διαγωνισμού 

12.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες, κατά προτίμηση, 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. τα οποίο θα τους χορηγηθεί από το Δήμο. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση στήριξης σε ικανότητες άλλου φορέα οι προσφέροντες 

υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζονται. Για την απόδειξη 

των όσων θα συμπληρωθούν στο Τ.Ε.Υ.Δ. ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και στα σχετικά 

εκδοθέντα υποδείγματα που αναφέρουν τους τρόπους απόδειξής των αναφερομένων σε αυτό. 

12.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει (επί ποινή αποκλεισμού) :  

i. Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των επιμέρους υλικών, με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 

στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κ.λπ., και συνοπτικό πίνακα με 

περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Ε.Σ.Υ., ακολουθώντας τα 

στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας – 

απόδοσης, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος για κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Σε αυτή τη 

διάρκεια της εγγύησης ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Δήμου, για την αντικατάσταση ή επισκευή κάθε τμήματος εξοπλισμού, για κάθε βλάβη ή φθορά που 

αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό ή κακή χρήση.  

iii. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του οικονομικού φορέα ειδικά για την εφαρμογή δαπέδων σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε ισχύ με άλλον φορέα που φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

iv. Ειδικά για το αθλητικό δάπεδο, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου 

που θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή, την ασφάλεια και υγιεινή του προσφερόμενου δαπέδου. 

Απαραίτητα το αθλητικό δάπεδο θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14904, ενώ θα 

προσκομιστεί και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του 

κατασκευαστή, που να αφορά την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

http://www.dservion.gr/
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12.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την τιμή του προϋπολογισμού και σύμφωνα με το σχετικό 

έντυπο που σφραγίζεται και χορηγείται από το Δήμο. Στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται η 

προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ολογράφως και αριθμητικώς, ώστε να υπολογιστεί τελικά η συνολική δαπάνη. 

Στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο τιμών, λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως αναγραφομένη. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 14: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 15: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
 

Δεν απαιτείται. 

 

Άρθρο 16: Χρηματοδότηση 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 61.7331.04 του προϋπολογισμού του έτους 2020 της αναθέτουσας 

αρχής (Α.Α.Υ.: 88) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (2019) ΣΑΕ016 με κωδικό έργου 2019ΣΕ01600005 (Απόφαση Ένταξης με ΑΔΑ : 

6ΚΓ4465ΧΙ8-Ι4Φ). 

 

Άρθρο 17: Διαδικασία διαγωνισμού 

Παραλαμβάνονται οι φάκελοι των οικονομικών φορέων από την αρμόδια επιτροπή, όπως ορίστηκε στο 

άρθρο 11, και  ελέγχονται τα Τ.Ε.Υ.Δ.. Εφόσον τα ανωτέρω είναι σωστά συμπληρωμένα και τηρούν τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφραγίζει τις Οικονομικές 

Προσφορές όσων φορέων οι Τεχνικές Προσφορές έχουν κριθεί πλήρεις κατά το προηγούμενο βήμα. Η 

προαναφερθείσα αποσφράγιση του συνόλου των φακέλων μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Εν συνεχεία θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 με έγκριση του πρακτικού ελέγχου φακέλων, πρόσκληση προσωρινού 

μειοδότη για προσκόμιση δικαιολογητικών που αναφέρονται στο  Τ.Ε.Υ.Δ. και τη διακήρυξη, έλεγχο και 

έγκριση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα υποδείγματα σχετικά οριζόμενα για 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατόπιν προσκόμισης 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 18: Διαδικασία κατάθεσης ένστασης 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
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ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της 

αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

 

Άρθρο 19: Δημοσιεύσεις 
 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και περίληψή της θα δημοσιευτεί σε μια τοπική 

εφημερίδα. 

 

Άρθρο 20: Λοιπά 
 

Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου και των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 20/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων. 

 

Άρθρο 21: Νομικό Πλαίσιο – Παρατηρήσεις  

Για κάθε περίπτωση που πιθανώς δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016.  

 

 

Σέρβια,  12/06/2020 

 

 

Εγκρίθηκε 

με την αριθμό 20/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Σερβίων. 

  

 

 

   

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Χρήστος Ελευθερίου 

 




