
 

 

1 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

Αριθμός Μελέτης :  04/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.436,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και άλλου 

βοηθητικού εξοπλισμού στην κλειστή αίθουσα άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου 

Σερβίων. Η τοποθέτηση κατάλληλου αθλητικού δαπέδου και λοιπού συνοδού εξοπλισμού, θα 

καταστήσει την αίθουσα εξαιρετικά πολύτιμη για την τοπική κοινωνία καθώς θα αποτελέσει λύση για 

την κάλυψη πλειάδας αναγκών (κυρίως αθλητικού περιεχομένου) του πληθυσμού, σε μία περιοχή 

όπου η χειμερινή περίοδος διαρκεί έως και 7 μήνες. Αναλυτικά, θα λάβoυν χώρα τα ακόλουθα : 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου PVC πάχους 6 – 8 mm με διαγράμμιση. 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων τοίχου πάχους 5 cm. 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων γραμμικού τύπου πάχους 5 cm. 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 20Χ46 

cm. 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων στύλων ενδεικτικής διατομής 12Χ23 

cm. 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μπασκετών μεταβαλλόμενου ύψους με βάση τοίχου 

(συνοδεύεται από κατάλληλες μπάλες). 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ εξοπλισμού πετοσφαίρισης (βόλεϊ). 

με συνοπτικό διαγωνισμό από το ελεύθερο εμπόριο σε ευρώ, με κριτήριο την συμφερότερη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Στην προσφορά των οικονομικών φορέων περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα προμήθειας, 

μεταφοράς και τοποθέτησης – εφαρμογής (με έντεχνο τρόπο) του ανωτέρω εξοπλισμού στην 

κλειστή αίθουσα άθλησης της Κοινότητας Τρανοβάλτου, σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις 

 

 Α. Οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποιήθηκε και 

ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  
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5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 

13. Την με αριθμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924)Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η διακήρυξη μετά των τυχόν παραρτημάτων. 

β. Η Τεχνική Έκθεση. 

γ. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

γ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 

δ. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων. 

ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 54.436,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Π.Δ.Ε. 2019 

(ΣΑΕ 016) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 63949/18-06-2019 (ΑΔΑ : 6ΚΓ4465ΧΙ8-Ι4Φ) 

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό, και η 

εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η 

Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης «την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο 

βάσει τιμής».  
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ΑΡΘΡΟ 5 – Σύμβαση 

 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια (προσωρινός ανάδοχος) 

υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ειδικής πρόσκλησης να προσέλθει 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του άρθρου 6.2 της παρούσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην παραπάνω προθεσμία που 

ορίστηκε για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.  

Η σύμβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Εγγυήσεις 

 

6.1 Εγγύηση Συμμετοχής  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

6.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε 

ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες επιπλέον του 

συμβατικού χρόνου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

6.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση 

καλής λειτουργίας ύψους 1.500 € ισχύος δώδεκα μηνών (χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, 

άρθρο 7). 

Οι εγγυήσεις γενικότερα εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 

μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την Ελληνική. Στην 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  

 

Ο ανάδοχος εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και 

της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
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Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας – απόδοσης του εξοπλισμού θα είναι δώδεκα (12) 

μήνες από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους και θα καλύπτει 

χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση βλάβης ή φθοράς ή αστοχίας 

συμβεί μη οφειλόμενης σε κακή χρήση. 

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου προμηθευόμενο είδος ή τμήμα 

αυτού το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Χρόνος παράδοσης 

 

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

ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης. Τυχόν παράταση του χρόνου παράδοσης δύναται να είναι 

χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης (3 μήνες) (ως 

ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του 4412/16, Άρθ. 206 παρ.1γ). Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης μπορεί να παρατείνεται εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα και 

σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Τιμή προσφοράς 

 

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι 

σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για 

κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το 

προσφερόμενο είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή – Ποιότητα -Τρόπος πληρωμής 

 

Η μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση (εφαρμογή) των υπό προμήθεια υλικών, θα γίνεται 

με δαπάνη του προμηθευτή. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί στο σύνολο της μετά από συνεννόηση 

με την Υπηρεσία, σύμφωνα µε όσα καθορίζονται στα άρθρα 208 & 221 του Ν. 4412/16.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η 

πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού μετά την οριστική 

παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών ώστε αυτά να είναι έτοιμα προς χρήση, εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα τους. 

Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων γίνεται μετά από: 

 Α) την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών,  

 Β) την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή,  

 Γ) την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, 

     Δ) την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Οικονομική Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 11 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

 

Ο προμηθευτής 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 όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας και ο ανάδοχος δε 

συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συμβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών παράδοσης ή των νόμιμων παρατάσεων 

επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ύστερα από αιτιολογημένη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν4412/2016 και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε ή ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Φόροι-κρατήσεις κ.λπ. 

 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον 

Ν.4013/11 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Στις ανωτέρω κρατήσεις επιβάλλεται 3 % υπέρ 

χαρτοσήμου και 20 % (επί του χαρτοσήμου) υπέρ Ο.Γ.Α.. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και 

αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - Αθέτηση όρων συμφωνίας 

 

Η από μέρους του Αναδόχου αθέτηση όρου της διακήρυξης, των συνοδευτικών τευχών της 

μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση προς τους όρους αυτών, 

παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις όπως προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 -  Σταθερότητα Τιμών 

 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15 - Ανωτέρα Βία 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος της Προμήθειας επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει 

το βάρος της απόδειξής του. Το παραπάνω δικαίωμα εξαφανίζεται εάν δεν αναφερθεί εγγράφως το 

γεγονός και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου 

συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική 

αδυναμία να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – Λοιπά στοιχεία 

 

 Δύναται, με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, να λάβουν 

χώρα μεταβολές των αρχικά προβλεπόμενων ποσοτήτων του προϋπολογισμού, χωρίς όμως να 

μεταβληθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα (επουσιώδεις τροποποιήσεις). 

 Δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 (παρ. 2) του ν. 4412/2016 

και με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, να τροποποιείται η αξία 

της σύμβασης εφόσον η μεταβολή είναι μικρότερη του 10 % της αρχικής σύμβασης και δε 

μεταβάλλεται η φύση της. 

 

 

Σέρβια, 10/06/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 

Ο αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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