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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

                    
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε 

τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου(Τ.Κ.Μουρεσίου)», προϋπολογισµού 4.682,24€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί τους 

οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τετάρτη 25.11.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα 

µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 12040/19.11.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

3.776,00 €  συν 906,24 € (24% Φ.Π.Α)  = 4.682,24€.  

Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτος 2020, στον κωδικό Κ.Α. 10-7331.07 µε 

εγκεκριµένη δαπάνη 14.500,00 €, σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 36/2020 απόφαση του 

∆.Σ. 2
ης

 Αναµόρφωσης  προϋπολογισµού του οικ. έτους 2020  και η οποία εγκρίθηκε 

µε την 546/44902/10.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 20.11.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 12065 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του, (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή υπεύθυνη δήλωση 

σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν. 

4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και 

για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 
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80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

9/. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οικοδοµικά ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(οικοδοµικά). 

 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 12040/19.11.2020 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 25.11.2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 
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Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 12040/19.11.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ       
 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆.  
Tηλ.  24263-50105/115 

FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

Email: texzagmour@gmail.com                                                
  

 
Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση των εργασιών: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.ΖΑΓΟΡΑΣ-
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Η δαπάνη αφορά εργασίες χρωµατισµού εσωτερικών  τοίχων, καθώς και ξύλινων 

επιφανειών σε χώρους της Τ.Κ.Μουρεσίου της ∆.Ε.Μουρεσίου, µε χρώµατα 

οικολογικά που επιδέχονται εύκολο καθάρισµα και χρωµατισµοί οροφής µε 

υδρόχρωµα. 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας είναι 4.682,24€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 10-
7331.07 µε εγκεκριµένη δαπάνη 14.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 

36/2020 απόφαση του ∆.Σ. 2
ης

 Αναµόρφωσης  προϋπολογισµού του οικ. έτους 2020  

και η οποία εγκρίθηκε µε την 546/44902/10.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Για τις ανωτέρω εργασίες, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.776,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ, (συνολική δαπάνη 4.682,24 συµπ. ΦΠΑ) . 

      

Η αναγκαιότητα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προκύπτει λόγω της έλλειψης 

του προσωπικού, για τις συγκεκριµένες εργασίες, σύµφωνα και µε το υπ’ αρίθµ. 

πρωτ. 10151/06.10.2020, έγγραφο περί αδυναµίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού 

για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν παρουσία εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
OIK.77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

 

 Ζαγορά,  19.11.2020 

 Αριθ. Πρωτ.: 12040 

 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 

προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  

 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 10,10    

 

 

OIK. 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή 

γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως νερού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε 

οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο 

φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, 

ικριώµατα, εξοπλισµός και εργασία). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
)  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

ΑΡΙΘΜΙΤΗΚΩΣ: 13,50   

 

 

Γ./  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΡΩΜΑΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, 
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, 

ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ 
Ή ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΚΗΣ 

ΒΑΣΕΩΣ 

ΟΙΚ 7785.1 

 

 

m
2 

160,00 10,10 1.616,00 

2 
ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

 

ΟΙΚ 7744 

 

m
2
 160,00 13,50 2.160,00 



ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Ή 
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ ΜΕ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
3.776,00 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 
906,24 

 
 

 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.682,24 

 

 

 ∆/. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται µε αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του 

∆ήµου για την εν γένει έντεχνη κι εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.  

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείµενο της οποίας 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι ένας (1) µήνας και αρχίζει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Απόφασης ∆ηµάρχου και ανάρτησή της στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Τιµολόγιο, θα πληρώνονται απολογιστικά. 

δ) Προληπτικά µέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο 

εργοτάξιό του ,για την έκδοση ενδεχόµενα απαιτουµένων αστυνοµικών αδειών 

εργασίας καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 

αστυνοµικές διατάξεις και εργατικούς νόµους , τις συλλογικές συµβάσεις, τις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα 

προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων ,των µεταφορικών 

µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεποµένων 

και παντός τρίτου, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις µονοµερώς κάθε ευθύνη για 

οποιαδήποτε από την µη καλή εφαρµογή τους και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία 

µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε 

βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόµους ως και τις παρακείµενες 

οικοδοµές. 

Οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση 

θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.  

 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


