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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
 

Με το έργο αυτό προϋπολογισμού δαπάνης 19.999,67 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, προβλέπεται η ανάπλαση μιας έκτασης που απέκτησε ο Δήμος Ερέτριας, κατόπιν 

δωρεάς του κου Πνευματικού στην περιοχή Μαγούλα. Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση 

των παρακάτω εργασιών :  

 

Θα προηγηθεί ισοπέδωση του χώρου που διατίθεται για την πλατεία περίπου 150 τ.μ., 

με μικρή κλίση προς την πλευρά που συνορεύει με το δημόσιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Ο 

χώρος της πλατείας θα οριοθετηθεί από τα γειτονικά αγροτεμάχια και το δρόμο εν μέρει με 

τοιχία από λιθοδομή διπλής όψης πάχους 0,40 μ. και μεταβλητού ύψους 0,50 μ. - 1,50 μ 

περίπου και εν μέρει με ξύλινη περίφραξη.  Στη δυτική πλευρά της προς διαμόρφωση 

επιφάνειας, θα κατασκευαστεί μία ράμπα ως είσοδος των ΑμεΑ. Οι ορθοστάτες της ξύλινης  

περίφραξης θα εγκιβωτίζονται σε μπετόν.  

Σε τμήμα επιφάνειας 60 τ.μ. περίπου θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15, πάχους 8 εκ., πάνω από την οποία θα γίνει επίστρωση με κυβόλιθους. Το 

απομένον τμήμα θα στρωθεί με κηπαίο χώμα κατάλληλο για τη μελλοντική φύτευση του 

χώρου. Θα τοποθετηθούν στύλοι φωτισμού με φωτιστικά Led για το φωτισμό της πλατείας. Σε 

αυτό το έργο δεν θα τοποθετηθούν δέντρα.  

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την αποπεράτωσή 

τους, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ανθρώπων, 

εγκαταστάσεων, ιδιοκτησιών και να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και 

ομαλής λειτουργίας των ανωτέρω χώρων. Εάν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων 

προστασίας, προκληθούν τυχόν φθορές ή ζημιές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ή στον 

περιβάλλοντα χώρο οφειλόμενες στις εκτελούμενες εργασίες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

άµεση και πλήρη αποκατάστασή τους, µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες. Όλοι οι χώροι θα 

παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι για χρήση.  
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 Η  χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. (ΣΑΤΑ 2018 : 10.500 ευρώ, 

ΣΑΤΑ 2017 : 1.000 ευρώ, ΣΑΤΑ 2016 : 8.500 ευρώ), με υπάρχουσα πίστωση  20.000 ευρώ 

στον Κ.Α. 30-7326.017 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ερέτριας. 

 Περισσότερες τεχνικές οδηγίες θα δοθούν επί τόπου, από την επίβλεψη της  Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων του Δήμου Ερέτριας, που θα ορισθεί για το υπόψιν έργο. Το έργο θα 

δημοπρατηθεί κατόπιν  γνωμοδότησης άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ. 

 Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ, θα πληρωθεί απολογιστικά από τις πιστώσεις έργου. 

Απολογιστικά επίσης θα πληρωθούν και οι εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως για το φωτισμό 

της πλατείας (καλώδια, γειώσεις κ.λ.π.). 

 Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ΦΕΚ (147 Α/08-08-

2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

 

Ερέτρια,  05-01-2021    Ερέτρια, 05-01-2021  Ερέτρια,  05-01-2021 
 

 -Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ-  - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Δ.Ε-      - Η  Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Ε.-         
 
 
 
 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ                          ΛΕΜΠΕΣΗ ΖΩΗ 
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α    ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α             ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο από  
το πρωτότυπο που τηρείται 
στο αρχείο της υπηρεσίας μας 
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                                    Παράρτημα Φωτογραφικής απεικόνισης 
 

 

 

 
 

Έκταση - δωρεά του κου Πνευματικού 

- Περιοχή Μαγούλα (1η άποψη) 



4 

 

 
 

 
 

Έκταση - δωρεά του κου Πνευματικού 

- Περιοχή Μαγούλα (2η άποψη) 

Έκταση - δωρεά του κου Πνευματικού 

- Περιοχή Μαγούλα (3η άποψη) 
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Έκταση - δωρεά του κου Πνευματικού 

- Περιοχή Μαγούλα (4η άποψη) 

Έκταση - δωρεά του κου Πνευματικού 

- Περιοχή Μαγούλα (5η άποψη) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συγγραφής 
 
 Η συγγραφή αυτή αφορά, γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικού και Κοινοτικού έργου, 
που η δαπάνη κατασκευής του βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 
 
 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
 Το Ν.4412/2016  με τίτλο: Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κλπ.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Εγκύκλιες προδιαγραφές 
 
 Κατά την εκτέλεση του έργου, ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Υπουργείου Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το 
είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., οι 
αναφερόμενες στην ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το Τιμολόγιο.  
 Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) η χρήση των οποίων γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα 
Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και τη δημοσίευση πλήρους του τυποποιητικού 

κειμένου τους (7.024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ευδήμου Κραταιμένους 

Ερέτρια, Τ.Κ.: 34008 

 

 

 

Aρ. Μελ. : 01/2021 

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση πλατείας Πνευματικού - Μαγούλα 
 
 
CPV   : 45211360-0 – «Κατασκευαστικές 

εργασίες για ανάπτυξη αστικής                             
περιοχής»   

 
NUTS : EL 642 
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 Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-
2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 
 Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-20) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τροποποιείται η έναρξη ισχύος των εγκεκριμένων εβδομήντα 
(70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
 Ειδικότερα, η ισχύς της με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, αρχίζει από την 01/09/2020. 
 Το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων ΑΕΚΚ, θα πληρωθεί στον ανάδοχο του 
έργου απολογιστικά από τις πιστώσεις του έργου. Ειδικότερα, η διαχείριση της περίσσειας των υλικών 
εκσκαφών και των υλικών από την κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση 
ασφαλτικών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) όπως 
εξειδικεύονται με την Αριθμ. πρωτ.: οικ 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του τ. Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Συμβατικά στοιχεία 
 
 Συμβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι αυτά, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη της 
Δημοπρασίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγύηση – Προθεσμία αποπερατώσεως 
 
 Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη Διακήρυξη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση – Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως – 
Ημερολόγιο έργου. 
 
 α)    Για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής  των εργασιών, ισχύει το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 
 β)    Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζει η ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, στην περαίωση των εργασιών που περιλαμβάνονται, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα. 
 
 γ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου. 
 
 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, και ο διάδοχος 
δε δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από 
αυτές, σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 
μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές 
ημερομισθίων και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο Διαγωνισμό. 
 
 
 

https://www.ggde.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=6038_eafc680048e75563120a4e1de0e223cc
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ΑΡΘΡΟ 8ο – Ποιότητα και αναλογία υλικών, ακαταλληλότητα υλικών έλεγχος αυτών, 
εξοπλισμός, ατυχήματα και ζημιές, φόροι, κρατήσεις. 
 
 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 158 και το άρθρο 159 του Ν.4412/2016 όπως αυτά 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Μελέτη συνθηκών του έργου. 
 
 Η έννοια της προσφοράς του Αναδόχου είναι και βεβαίωση, ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές 
και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με 
κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, 
την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, 
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και 
μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη 
σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Φύλαξη έργων υπαρχουσών κατασκευών και μέσων – Προστασία βλάστησης 
 
1.   Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για τη φύλαξη και προστασία των 

κάθε φύσεως κοινωφελών έργων, που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για την 
πρόληψη ζημιών σ΄ αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ειδικότερα θα μεριμνά για την έκδοση 
σχετικής άδειας, προ της εκτελέσεως εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις,  προ της εκτελέσεως 
εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου, 
επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον Εργοδότη, σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 
2.   Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις 

της περιοχής που εκτελείται το έργο και έχει ευθύνη για κάθε κόψιμο δέντρου, θάμνου και 
καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας. 
 
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
γενικότερα, να συμμορφώνεται με την παρ.4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/1985, του ΣΑΥ-ΦΑΥ της 
μελέτης, αλλά και του συνόλου των διατάξεων, εγκυκλίων, νόμων και Προεδρικών διαταγμάτων για την 
ασφάλεια των εργαζομένων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 
 
 Αυτή γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται δυνατή η 
χρήση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Τοπογραφικές εργασίες – Εφαρμογές επί του εδάφους. 
 
 Κάθε εργασία που κρίνεται  από την Υπηρεσία αναγκαία για την εφαρμογή των εγκεκριμένων 
χαράξεων επί του εδάφους, εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της υπηρεσίας, που ελέγχει και την ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι δαπάνες 
των πιο πάνω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο – Απαλλοτριώσεις. 
 
 Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις, γίνονται με φροντίδα του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Τον Εργοδότη βαρύνουν και επιδικαζόμενες 
αποζημιώσεις. 
 Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, 
εκτός από τη χορήγηση παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση καθυστερήσεως της 
περατώσεως του έργου, εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο – Κρατήσεις σε βάρος του Αναδόχου 
 
 Σχετική εγκύκλιος η 29417/85/1987. 
 
Α.  Έργα που εκτελούνται σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των ΟΤΑ. 
 α) 2% Τ.Α.Δ.Κ.Υ., β) 1% Τ.Υ.Δ.Κ., γ) 1,2 % Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., δ) 0,2 % Τ.Ε.Ε., ε) 1% Τ.Π.Ε. (αν ο 

ανάδοχος είναι εργολάβος Δ.Ε.), στ) Φόρος εισοδήματος, ζ) Ασφαλιστικές εισφορές. Ο φόρος 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 
Β.  Έργα που εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
 Ο Ανάδοχος υπόκειται μόνο στην πιο πάνω με στοιχεία στ, ζ επιβάρυνση, τις ασφαλιστικές 

εισφορές και 1,2% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 
Γ.  Ποσοστό 0,6% υπέρ τρίτων μέσω Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (απόφαση Δ17α/07/27/φ2.3/15-9-93 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο – Χρόνος εγγύησης 
 
 Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο – Προσωρινή – Οριστική Παραλαβή του έργου  
 
 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα..                                                                                                                                              

 
 
 Ερέτρια,  05-01-2021   Ερέτρια, 05-01-2021  Ερέτρια, 05-01-2021 

 
 -Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ-             - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Δ.Ε-     - Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΕ-         

 
 

 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ                            ΛΕΜΠΕΣΗ ΖΩΗ 

          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄            ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄            ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄                                                                   
 

Ακριβές Αντίγραφο από  
το πρωτότυπο που τηρείται 
στο αρχείο της υπηρεσίας μας 
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