
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 41/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ » 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 24786,88€ 

CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 

           09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H µελέτη αυτή συντάσσεται  για την κάλυψη επειγουσών αναγκών  για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης 
βενζίνης για τις ανάγκες των οχηµάτων και των Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου. 

Η προµήθεια αυτή  είναι απαραίτητο να εκτελεσθεί  κατεπειγόντως  διότι πρέπει να αντιµετωπιστούν  οι  επείγουσες  ανάγκες  
κίνησης απορριµατοφόρων, µηχανηµάτων έργου   και λοιπών οχηµάτων του ∆ήµου 

Οι  ποσότητες της  υπ΄αρ. 3155/08-03-2017 σύµβασης  που είχε συνάψει ο ∆ήµος µε τον προµηθευτή Κ. ∆ασκαλάκη  έχουν  

εξαντληθεί   ή  δεν επαρκούν  µέχρι  την  υπογραφή της  νέας  σύµβασης που είναι σε εξέλιξη. 

Η  διαγωνιστική διαδικασία που είναι  σε εξέλιξη  για την υπογραφή της νέας σύµβασης  βρίσκεται  στο στάδιο  της 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού η διάρκεια του 

οποίου δεν ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Ως εκ τούτου δεν οφείλεται σε έλλειψη προγραµµατισµού και υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής αλλά στην αυξηµένη 

κατανάλωση καύσιµων λόγω της παρελθούσης χειµερινής περιόδου που οδήγησε στην εξάντληση των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων καυσίµων της προηγούµενης σύµβασης. Εποµένως, και µέχρι να τελεσφορήσει ο τρέχων διαγωνισµός θα πρέπει 
υποχρεωτικά να καλυφθούν οι ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης και σε αµόλυβδη βενζίνη για το ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι την 
υπογραφή της νέας σύµβασης.   
Η  παρούσα σύµβαση που θα προκύψει από  την απευθείας ανάθεση  θα λυθεί αυτοδίκαια  αµέσως µετά την υπογραφή των  
νέων  συµβάσεων   που θα προκύψουν από τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και που θα έχουν αποσταλεί  για προσυµβατικό 

έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 24786,88€ µε το Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τους κωδικούς: 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Κ.Α. 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

2018 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ) 

1 10-6641.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1000 

2 20-6641.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 13000 

3 20-6644.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2000 

4 25-6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
1900 

5 30-6641.001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
5800 

7 
70.02-

6644.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 
1086,88 

  ΣΥΝΟΛΟ 24786,88 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων διαφόρων τύπων , περιλαµβάνονται στο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της παρούσης µελέτης.    
  Το νοµικό καθεστώς που διέπει την εκτέλεση της προµήθειας είναι: 

• Ο Νόµος 4412/2016 

• Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

• Ο Νόµος 3852 / 2010 αρθρ.72, παρ.1, πεδ.δ` 

                                                                                                                 Ψαχνά,  08-05-2018 



 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 41/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 24786,88€ 

CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 

           09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 ∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 15700,00 1,1016 17295,12 

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95 ΟΚΤ ΛΙΤΡΑ 2100,00 1,2830 2694,30 

    ΣΥΝΟΛΟ 19989,42 

ΦΠΑ 24% 4797,46 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Α` 24786,88 

 

Παρατήρηση: Οι ενδεικτικές τιµές µονάδας έχουν ληφθεί από το µε αρ. πρωτ. 48838/08-05-2018 Εβδοµαδιαίο 

∆ελτίο Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων της Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου & Καταναλωτή 

 

 

                                                                       Ψαχνά,  08-05-2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ Τ.Υ.Π 
ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

 ΠΕ5/Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ Τ.Υ.Π 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ  

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/Α 



 

 

 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 41/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 24786,88€ 

CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 

           09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 

Τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη 95)  προορίζονται για την κίνηση των 
οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων  του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων. 
Στο παρόν κείµενο περιλαµβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη και οι υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις 
(συγγραφή υποχρεώσεων)  
   

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα καύσιµα θα έχουν προδιαγραφές σύµφωνες µε αυτές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν κατά την ηµέρα παράδοσης 
και ειδικότερα µε το σηµερινό ισχύον καθεστώς :  
 

Πετρέλαιο κίνησης  

Για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ελληνική νοµοθεσία. Θα είναι 
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις ή νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο 

θέρµανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α :  

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)  

- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)  

- 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)  

- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)  

- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)  

- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)  

Σε περίπτωση δειγµατοληψίας θα γίνει σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες και µεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. 

(ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.  

 

Αµόλυβδη βενζίνη  

Η υπό προµήθεια βενζίνη, αµόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και 
ισχύουν σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012),ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-

2012)«Καύσιµα αυτοκινήτων, αµόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών». Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

Σε περίπτωση δειγµατοληψίας αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες και µεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 

απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-

2007 «Καύσιµα αυτοκινήτων, αµόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών». 

 

 

                                                                                              Ψαχνά,  08-05-2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ Τ.Υ.Π 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕ3/A 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

 ΠΕ5/Α 

 

 

 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

Αρ. Μελέτης : 41/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 24786,88€ 

CPV: 09134200-9 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 

           09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1
ο
 – Αντικείµενο  

 Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά  την κάλυψη επειγουσών αναγκών  για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης και 
αµόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των οχηµάτων και των Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου. 

Η προµήθεια αυτή  είναι απαραίτητο να εκτελεσθεί  κατεπειγόντως  διότι πρέπει να αντιµετωπιστούν  οι  επείγουσες  ανάγκες  
κίνησης απορριµατοφόρων, µηχανηµάτων έργου   και λοιπών οχηµάτων του ∆ήµου 

Οι  ποσότητες της  υπ΄αρ. 3155/08-03-2017 σύµβασης  που είχε συνάψει ο ∆ήµος µε τον προµηθευτή Κ. ∆ασκαλάκη  έχουν  

εξαντληθεί   ή  δεν επαρκούν  µέχρι  την  υπογραφή της  νέας  σύµβασης που είναι σε εξέλιξη  µετά τον προσυµβατικό έλεγχο. 

Η  διαγωνιστική διαδικασία που είναι  σε εξέλιξη  για την υπογραφή της νέας σύµβασης  βρίσκεται  στο στάδιο  της 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού η διάρκεια του 

οποίου δεν ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Ως εκ τούτου δεν οφείλεται σε έλλειψη προγραµµατισµού και υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής αλλά στην αυξηµένη 

κατανάλωση καύσιµων λόγω της παρελθούσης χειµερινής περιόδου που οδήγησε στην εξάντληση των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων καυσίµων της προηγούµενης σύµβασης. Εποµένως, και µέχρι να τελεσφορήσει ο τρέχων διαγωνισµός θα πρέπει 
υποχρεωτικά να καλυφθούν οι ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης και σε αµόλυβδη βενζίνη για το ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι την 
υπογραφή της νέας σύµβασης.   
Η  παρούσα συµβάση που θα προκύψει απ΄την απευθείας ανάθεση  θα λυθεί αυτοδίκαια  αµέσως µετά την υπογραφή των  

νέων  συµβάσεων   που θα προκύψουν από τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και που θα έχουν αποσταλεί  για προσυµβατικό 

έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 24786,88€ µε το Φ.Π.Α. 24%. 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων διαφόρων τύπων , περιλαµβάνονται στο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της παρούσης µελέτης.    
   

Άρθρο 2
ο
 – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 Το νοµικό καθεστώς που διέπει την εκτέλεση της προµήθειας είναι : 

• Ο Νόµος 4412/2016 

• Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

• Ο Νόµος 3852 / 2010 αρθρ.72, παρ.1, πεδ.δ` 

 

Άρθρο 3
ο
 – Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή        

 

Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά  την κάλυψη επειγουσών αναγκών  για την προµήθεια  καυσίµων και 
συγκεκριµένα για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης  και αµόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των απορριµµατοφόρων, των 
µηχανηµάτων έργου και των λοιπών οχηµάτων του ∆ήµου. 

Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί της νόµιµα διαµορφωµένης κάθε φορά µέσης 
τιµής λιανικής πώλησης  της περιοχής της Περιφ. Ενότητας Ευβοίας για όλα τα υπό προµήθεια είδη καυσίµων  κατά την 

ηµέρα παράδοσης.  
Οι δε ενδεικτικές τιµές µονάδας έχουν ληφθεί από το µε αρ. πρωτ. 48838/08-05-2018 Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Επισκόπησης 
Τιµών Καυσίµων της Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου & Καταναλωτή. 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλεται από τον προµηθευτή κάθε εβδοµάδα πινάκιο µε τις ισχύουσες τιµές λιανικής 
πώλησης απαραίτητο για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών  
Η διαµορφωµένη µέση λιανική τιµή κατά την ηµέρα της παράδοσης θα πιστοποιείται από το Αρµόδιο Τµήµα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  (Π.Ε Ευβοίας). Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποίησης της µέσης λιανικής τιµής από την παραπάνω 

υπηρεσία, για τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερη πιστοποιηµένη  Μ.Λ.Τ, η οποία θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 10 ηµέρες  
προ της παράδοσης.   

                                                                                                        Ψαχνά, 08-05-2018 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ Τ.Υ.Π 

 

 

 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ  

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 
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