ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ.: 2132074810

Συντήρηση επισκευή και βελτίωση κοινής
ωφέλειας και κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
Κ.Α.:15/7331.0047
Αρ. Μελέτης: 9.0/20-01-2017

ΤΕ Χ ΝΙ ΚΗ Ε ΚΘ Ε Σ Η
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (CPV 44114100-3),
για την συντήρηση επισκευή και βελτίωση κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Κερατσινίου- Δραπετσώνας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε
Δήμους.
Τα υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής, συντηρήσεως και βελτίωσης κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου.
Με βάση το περιβάλλον έκθεσης αλλά και τις απαιτήσεις για το σκυρόδεμα με γνώμονα την
κατηγορία έκθεσης και την τελική χρήση θα απαιτηθούν ένα είδος έτοιμου σκυροδέματος.
Για τις παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km από την θάλασσα κατηγορία σκυροδέματος
C25/30.
Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος
από την θέση σκυροδέτησης.
Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα
πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.200,00 χωρίς το Φ.Π.Α 24%. και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15/7331.0047 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2017.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ.: 2132074810

Συντήρηση επισκευή και βελτίωση κοινής
ωφέλειας και κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
Κ.Α.:15/7331.0047
Αρ. Μελέτης: 9.0/20-01-2017

ΤΕ Χ ΝΙ ΚΕ Σ ΠΡ Ο Δ ΙΑΓ Ρ ΑΦΕ Σ
Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
σκυροδέματος C25/30 (CPV 44114100-3), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ, με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5οC και μεγαλύτερη των 32οC
κατά την παράδοση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κ.λ.π.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.
Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β. Η μελέτη σύνθεσης.
γ. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συμπεριλαμβανομένων των ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως.
δ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
ε. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος
από την θέση σκυροδέτησης.
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.
Η επιμέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Η αναγραφόμενες τιμές ανά κατηγορία σκυροδέματος υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο (m3).
Οι κατηγορίες σκυροδεμάτων με βάση τις προβλεπόμενες προς προμήθεια κατηγορίες είναι οι
κάτωθι:
1)ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος
2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 και για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης για
διάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού-κατηγορία έκθεσης ΧS1 (έκθεση σε αερομεταφερόμενα
άλατα αλλά όχι σε επαφή με το νερό-παράκτιες περιοχές – Παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km)(Τσιμέντα II, III, IV εκτός CEM II/B-LL+CEM II/B-L).
Παραθαλάσσιο περιβάλλον έως 1,5Km
Κατηγορία έκθεσης
XS1
max N/T (λόγος νερού τσιμέντου)
0.50
min κατ. αντοχής
C25/30
min περιεκτ.σε τσιμέντο kg/m3
330

min επικάλυψη για ανθεκτικότητα
min περιεκτικότητα σε αέρα

45
-

Συνίσταται η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών να βρίσκεται στην υποζώνη Δ και
κατά το δυνατόν στην μέση.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ.: 2132074810

Συντήρηση επισκευή και βελτίωση κοινής
ωφέλειας και κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Κερατσινίου- Δραπετσώνας στα πλαίσια
υλοποίησης
του
προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
Κ.Α.: 15/7331.0047
Αρ. Μελέτης: 9.0/20-01-2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
(CPV 44114100-3)

ΜΟΝ. MET.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

m3

120

110

ΣΥΝΟΛΟ

13.200,00

ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 24%
Αιτ. Πίστωση

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

13.200,00
3.168,00
16.368,00

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ.: 2132074810

Συντήρηση επισκευή και βελτίωση κοινής
ωφέλειας και κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
Κ.Α.: 15/7331.0047
Αρ. Μελέτης: 9.0/20-01-2017

Σ ΥΓΓΡ ΑΦΗ ΥΠΟ Χ Ρ Ε ΩΣΕ ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας
C25/30 του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 2ο- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.


Τις διατάξεις του άρθρου 118 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.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που
περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη
προσφορά στο σύνολο των ειδών.

Τα
-Η
-Ο
-Η
-Ο

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές
ενδεικτικός προϋπολογισμός
συγγραφή των υποχρεώσεων
προϋπολογισμός προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
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 είδος θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της
τελευταίας παράδοσης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην
παρούσα μελέτη.
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
της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν
λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
2. Οικονομική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης
ποσοτήτων των ειδών εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε
διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και παντός εντός των προθεσμιών που
ορίζει ο νόμος , από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.,

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος παράδοσης της κάθε τμηματικής παραγγελίας ορίζεται σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας, εκτός από την περίπτωση
που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με γραπτή παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση θα γίνεται επί τόπου στην κάθε περιοχή κατόπιν
υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με μέριμνα , αποκλειστική ευθύνη και
δαπάνες Αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση η παράδοση του σκυροδέματος θα γίνεται με δαπάνες του
προμηθευτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας , πέραν της
προαναφερθείσας προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.
Κατά την παράδοση, η κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του παραγωγού
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής της παραδιδόμενης παρτίδας.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών
που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση τους με άλλα που να
πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η
παραπάνω αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της
προσφοράς του.
Όσον αφορά στο έτοιμο σκυρόδεμα C25/30 , ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά τη
διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει δείγματα από το προς παράδοση υλικό για έλεγχο
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον το ζητήσει ο ανάδοχος , είναι δυνατόν να
λαμβάνεται δείγμα εις τριπλούν, από τα οποία το ένα αποστέλλεται σε τρίτο κοινών
αποδεκτό εργαστήριο, ενώ από ένα λαμβάνουν ο Δήμος και ο Ανάδοχος. Τα έξοδα
ανάλυσης στο εργαστήριο θα πληρώνονται από τον ανάδοχο εφόσον αποδειχθεί
ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση από το Δήμο.
Για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής
τα m3 που παραδίδονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο
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 ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
ΑΡΘΡΟ 10ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

