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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.970,00 € 

 
                                                     CPV:   44212000-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 23.970,00 € (είκοσι τριών χιλιάδων 

εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, αντιμετωπί-

ζονται οι δαπάνες που θα καταβληθούν για την προμήθεια πάνελ οροφής για το νέο 

οστεοφυλάκιο  του δημοτικού κοιμητηρίου της Πετρούπολης καθώς και οι απαραίτη-

τες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του. 

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επτά διαφορετικές φάσεις, ξεχωριστά για 

το κάθε ένα από τα επτά τμήματα του οστεοφυλακίου, για λόγους λειτουργικότητας 

του χώρου, προκειμένου να μετακινείται το περιεχόμενό τους τμηματικά. 

Η εγκατάσταση του πάνελ, λόγω έλλειψης εξειδικευμένων στο αντικείμενο των 

απαιτούμενων εργασιών τεχνιτών, δεν μπορούν να εκτελεστούν  από τα τεχνικά συ-

νεργεία του Δήμου μας. 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2020 του Δήμου Πετρούπολης και με Κ.Α.Ε. 45.7135.0012 και προβλεπόμενη 

πίστωση 24.000,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ).  

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ     01 / 06 / 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ 5/Α' ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    01 / 06 / 2020 

 

Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Τ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΝ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

(€) 

1. 

Εργασίες αποξήλωσης υπαρχό-
ντων ηλεκτρολογικών γραμμών 
και φωτιστικών, στο χώρο του 
οστεοφυλακίου  

1ο Τεμ. 1 450,00 450,00 

2. 
Εργασίες αποξήλωσης και απο-
μάκρυνσης της υφιστάμενης στέ-
γης, επιφανείας 180 μ2  

2o μ2 180 10,00 1.800,00 

3. Εργασίες επιχρισμάτων  3o Τεμ. 1 1.100,00 1.100,00 

4. 

Προμήθεια μεταλλικών γαλβανι-
σμένων δοκών τετραγωνικής δια-
τομής, διαστάσεων 40Χ40 εκατ. 
για την στήριξη των πάνελ ορο-
φής εμβαδού 180 μ2..  

4o Τεμ. 1 1.600,00 1.600,00 

5. 

Εργασίες διαμόρφωσης και το-

ποθέτησης μεταλλικού γαλβανι-

σμένου σκελετού, για την στήριξη 

της οροφής του οστεοφυλακίου, 

σύμφωνα με την στατική μελέτη.  

5o Τεμ. 1 1.960,00 1.960,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 



 

 

6. 

Προμήθεια πάνελ πολυουρεθά-

νης οροφής, τραπεζοειδούς μορ-

φής, με τα παρελκόμενα και τα 

ειδικά τεμάχια που τα συνοδεύ-

ουν. 

6o μ2 180 58,00 10.440,00 

7. 

Εργασίες τοποθέτησης του πάνελ 

πολυουρεθάνης οροφής, επί του 

μεταλλικού σκελετού  

7o Τεμ. 1 1.200,00 1.200,00 

8. 

Εργασίες κατασκευής νέων ηλε-

κτρολογικών γραμμών φωτισμού 

και επανατοποθέτηση φωτιστι-

κών σωμάτων  

8o Τεμ. 1 780,00 780,00 

 

Μερικό σύνολο:  19.330,00 

Φ.Π.Α.  24%: 

Στογγυλοποίηση 
 

4.639,20 

0,80 
  ------------- 

ΣΥΝΟΛΟ:  23.970,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ     01 / 06 / 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ 5/Α' ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      01 / 06 / 2020 

 

Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο παρόν τιμολόγιο κοστολογούνται οι δαπάνες που θα καταβληθούν για την προ-

μήθεια πάνελ οροφής για το νέο οστεοφυλάκιο  του δημοτικού κοιμητηρίου της Πε-

τρούπολης καθώς και τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοπο-

θέτησή του. 

Συμπεριλαμβάνουν και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέ-

ρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη και επιμελημένη εκτέλεση κάθε ερ-

γασίας.                                                                                                     

Στις δοθείσες τιμές για τις εργασίες περιλαμβάνεται το κόστος των απαραίτητων υλι-

κών, το κόστος μεταφοράς τους και επιπλέον όλες οι δαπάνες για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιη-

θούν.  

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Για τις εργασίες αποξήλωσης υπαρχόντων ηλεκτρολογικών γραμμών και φω-

τιστικών, στο χώρο του οστεοφυλακίου, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

Η τμηματική αποξήλωση σε 7 φάσεις για λειτουργικούς λόγους, των υπαρχόντων η-

λεκτρολογικών γραμμών οροφής (συνολικού μήκους 70,00 μέτρων περίπου) καθώς 

και η αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων οροφής (με ιδιαίτερη προ-

σοχή προκειμένου να επανατοποθετηθούν). 

Η απομάκρυνση των υλικών από το χώρο του κοιμητηρίου και τοποθέτησή τους σε 

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Τετρακόσια πενήντα ευρώ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 



 

 

Τιμή αριθμητικώς:  450,00 € 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Για τις εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης της υφιστάμενης στέγης, επι-
φανείας 180 μ2, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

Η τμηματική αποξήλωση σε 7 φάσεις για λειτουργικούς λόγους, της υφιστάμενης στέ-
γης από λαμαρίνα με συνολικό εμβαδόν 180,00 μ2 και του χαλύβδινου φέροντα οργα-
νισμού της, ενώ θα διατηρηθούν οι υφιστάμενοι υψίκορμοι δοκοί ΙΡΕ στους οποίους 
εδράζεται.  

Η απομάκρυνση των υλικών από το χώρο του κοιμητηρίου και τοποθέτησή τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

θα διατεθούν ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας έως: 

Τιμή ολογράφως:  Δέκα ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  10,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Για τις εργασίες επιχρισμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

Οι εργασίες επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα των                 
450 κιλών τσιμέντου, πάχους 2,5 εκατ., σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη 
πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), στις απολήξεις 
των εσωτερικών τοιχοποιιών του οστεοφυλακίου σε ύψος μέχρι 4,00 μέτρα από το 
δάπεδο εργασίας.  
Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σε 7 φάσεις, σε συνολικό μήκος 
100,00 μέτρα περίπου και πλάτος 30 εκατ. περίπου, ώστε να καλυφθούν οι ανεπίχρι-
στες περιοχές στα τοιχία έδρασης της στέγης και να ομαλοποιηθεί η επιφάνειά τους. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Χίλια εκατό ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  1.100,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Για την Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων δοκών τετραγωνικής διατομής, 

διαστάσεων 40Χ40 εκατ. για την στήριξη των πάνελ οροφής εμβαδού 180 μ2, 

στην οποία περιλαμβάνονται:  

Η προμήθεια όλων των μεταλλικών γαλβανισμένων δοκών τετραγωνικής διατομής 
διαστάσεων 40*40 εκατ., στο πάχος και την ποσότητα που απαιτείται, σύμφωνα με  
σχετική μελέτη του άρθρου 5, για την διαμόρφωση σκελετού ο οποίος θα στηρίζει την 



 

 

νέα οροφή από πάνελ πολυουρεθάνης, του οστεοφυλακίου και τμήματος στεγάστρου 
στον χώρο της εισόδου, συνολικής επιφανείας 180 μ2.  

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Χίλια εξακόσια ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  1.600,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  

Για τις εργασίες διαμόρφωσης και τοποθέτησης μεταλλικού γαλβανισμένου 
σκελετού, για την στήριξη της οροφής του οστεοφυλακίου, σύμφωνα με την 
στατική μελέτη, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

Η κατάθεση στην Υπηρεσία στατικής μελέτης της υπό κατασκευής οροφής του οστε-
οφυλακίου, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο προβλεπόμενο μηχανικό. 

Η διαμόρφωση των δοκών σε σκελετό στήριξης οροφής του οστεοφυλακίου, σύμφω-
να με την στατική μελέτη και η τμηματική τοποθέτησή τους, σε 7 ξεχωριστές φάσεις 
για λόγους λειτουργικότητας στον χώρο. 

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Χίλια εννιακόσια εξήντα ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  1.960,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Για την προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης οροφής, τραπεζοειδούς μορφής, με 
τα παρελκόμενα και τα ειδικά τεμάχια που τα συνοδεύουν, στην οποία περιλαμ-
βάνονται: 

Η προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς μορφής, χρώματος κόκκινου ε-
ξωτερικά και  άσπρου εσωτερικά, με ύψος 40 χιλ. και  80 χιλ. (μέσο ύψος 60 χιλ.) και 
συνολική επιφάνεια 180,00 μ2. 

Η μεταφορά τους επί τόπου, σε χώρο πλησίον του οστεοφυλακίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαραίτητων ειδικών εξαρτημάτων 
(«χτένι» σε ποσότητα 120,00μμ περίπου και ειδικές γωνιές για τα σημεία αναβαθμών 
της στέγης σε ποσότητα 21,00μμ περίπου). 

θα διατεθούν ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας έως: 

Τιμή ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  58,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  

Για τις εργασίες τοποθέτησης του πάνελ πολυουρεθάνης οροφής, επί του με-

ταλλικού σκελετού, στις οποίες περιλαμβάνονται: 



 

 

Η τοποθέτηση του πάνελ οροφής μαζί με τα παρελκόμενα και τα ειδικά τεμάχια που το 

συνοδεύουν, σε 7 ξεχωριστές φάσεις για λόγους λειτουργικότητας του χώρου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και 

μικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση. 

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Χίλια διακόσια ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  1.200,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  

Για τις εργασίες κατασκευής νέων ηλεκτρολογικών γραμμών φωτισμού και ε-
πανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται:  

 
Η κατασκευή και τμηματική τοποθέτηση σε 7 φάσεις, νέων ηλεκτρολογικών γραμμών 
φωτισμού στην οροφή του οστεοφυλακίου. 
Η επανατοποθέτηση των αποξηλωμένων φωτιστικών σωμάτων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση. 

θα διατεθούν κατ’ αποκοπή έως: 

Τιμή ολογράφως:  Επτακόσια ογδόντα ευρώ  

Τιμή αριθμητικώς:  780,00 € 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      01 / 06 / 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ 5/Α' ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      01 / 06 / 2020 

 

Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   27 / 04 / 2017 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   27 / 04 / 2017 

 

Η 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ον 

Αντικείμενο Συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πάνελ οροφής για το νέο οστεοφυλάκιο  

του δημοτικού κοιμητηρίου της Πετρούπολης καθώς και τις εργασίες που απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του. 

 

Άρθρο 2ον 

Ισχύουσες: διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της περιγραφόμενης προμήθειας και των ανάλογων εργα-

σιών, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 

α) Του Νόμου 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016 τεύχος Α') “Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)” 

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) ’’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-

νοτήτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

γ) Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α') “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

δ)   Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) με θέμα: «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας,  ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-

ξεις»  και  

ε)   Της υπ΄ αρίθμ. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24.7.02) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με 
θέμα:  «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97». 

 

 

Άρθρο 3ον 

Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η σχετική πρόσκληση,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 



 

 

β) Το Περιγραφικό τιμολόγιο, 

γ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου), 

δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 

στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,  

ζ) Η Τεχνική έκθεση. 

 

 

Άρθρο 4ον 

Ενστάσεις 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία α-
ποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της έν-
στασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 
του Ν.4412/2016). 

 

 

Άρθρο 5ον 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, α-
φού προηγηθεί σχετική απόφαση του Δημάρχου. Για την συγκεκριμένη προμήθεια 
πριν την επιλογή αναδόχου, θα προηγηθεί πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σε 
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή την τοποθέτηση των 
υλικών της προμήθειας στην ελληνική αγορά και διαβούλευση με αυτούς που θα α-
νταποκριθούν στην πρόσκληση.  

 

 
Άρθρο 6ον 

Εγγυήσεις 

Για την παρούσα προμήθεια δεν απαιτούνται τόσο εγγύηση συμμετοχής στη 
διαδικασία ανάθεσης όσο και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.  

 

 

 

Άρθρο 7ον 

Απόφαση ανάθεσης 



 

 

Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, η απόφαση του Δημάρχου πε-
ρί ανάθεσης της προμήθειας δημοσιεύεται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ (σε κάθε περίπτωση 
πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης).  

Η απόφαση ανάθεσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοι-
χεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμ-
βασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα 
στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρ-
χή κρίνει απαραίτητη. 

 

 

Άρθρο 8ον 

Σύμβαση 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ο οικονομικός φορέας 

στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο, αυστηρά στην προθεσμία που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, για την υπο-

γραφή αυτής. 
 

 

Άρθρο 9ον 
Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εγκατεστημένα στο χώρο του οστεοφυλακί-

ου. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από 

την ειδοποίηση της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδο-

ποιήσει την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης 

για το πότε πρόκειται να εκκινήσει τις εν λόγω εργασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

στην έκδοση και υποβολή στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, Δελτίου Αποστολής για τα 

υλικά που μεταφέρει στο χώρο εγκατάστασης. Εκτός της ποσότητας των υλικών, στο 

Δελτίο Αποστολής θα αναγράφεται και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της ο-

ποίας προσκομίστηκαν τα είδη.  

 

 

Άρθρο 10ον 
Παράταση του χρόνου παράδοσης   

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη  μέσα στα χρονικά 
όρια και με τον τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πε-

τρούπολης  μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του 
Ν.4412/16 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για την εν 
λόγω Προμήθεια είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμ-
φωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμ-
βατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτα-
σης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 



 

 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υ-
ποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια είδων, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

Άρθρο 11ον 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών 

 Αν τα υπό προμήθεια είδη  φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιμο 5%. 

 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, του εκπρόθε-
σμα παραδοθέντος υλικού, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν το υλικό που παραδόθηκε εκ-
πρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του υλικού που παραδόθηκε εμπρόθε-
σμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότη-
τας αυτών. 

 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρ-
τωση – παράδοση ή αντικατάσταση του υπό προμήθεια είδους, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντί-
στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλό-
γως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

Άρθρο 12ον 
Έκπτωση του αναδόχου   

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδο-
θεί τα υπό προμήθεια υλικά, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο προμηθευτής εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρ-
θρο 203 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 13ον 
Παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών 

 

 Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών γίνεται από την κατά το άρθρο 221, 
παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμ-
βασης. 

 Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο εγκατάστασης των ειδών προ-
κειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή τους κατά την ημερομηνία και ώρα 
που βάσει της ειδοποίησης του αναδόχου θα παραδοθούν αυτά.  



 

 

 Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην παραπάνω ημε-
ρομηνία, η Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε χρονικό διάστημα έως τριών εργασί-
μων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικα-
σία παραλαβής των υλικών  θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προ-
μηθευτής. 

 Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του παραλαμ-
βανόμενου υλικού. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με 
μακροσκοπική εξέταση. 

 Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο 
οποίο μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει 
αυτού μπορεί: 
(i) Να παραληφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση ή 
(ii) Να παραληφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση με παρατηρήσεις λόγω απο-
κλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή  
(iii)Να απορριφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση. 

 Στην περίπτωση παραλαβής της προμήθειας με παρατηρήσεις, στο σχετικό 
πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους 
της σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το αν 
τα υπό προμήθεια υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται ή 
αν η εγκατάσταση έγινε ή όχι έντεχνα και σύμφωνα με την σχετική μελέτη. Εφό-
σον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια υλικών και της εγκατάστασης δεν επηρεά-
ζουν την αρτιότητά της και την λειτουργικότητα του χώρου και ότι αυτή, με αιτιο-
λογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνω-
μοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί 
τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια υλικών επηρεάζουν την 
καταλληλότητα της κατασκευής και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιο-
λογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνω-
μοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα υπό προμήθεια 
υλικά και η εγκατάσταση απορρίπτονται. 

 
 
 

Άρθρο 14ον 
Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και της εγκατάστασης, καθώς και η σύ-
νταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται 
ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δήμου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια 
υλικά που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που παρακολουθεί τις αποθήκες του Δήμου θα  εκδώσει  
δελτίο εισαγωγής των υπό προμήθεια υλικών και εγγραφής των στα βιβλία της, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Ε-
πιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 



 

 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν 
πραγματοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτό-
κολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

 
Άρθρο 15ον 

Τρόπος πληρωμής 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των υλικών εκδίδεται το αντίστοιχο χρημα-
τικό ένταλμα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) το οποίο εξοφλείται από την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Πετρούπολης. 

 

 
Άρθρο 16ον 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύου-

σες διατάξεις, βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για την οποία 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κα-
τά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής Προμήθειας βαραίνει τον εν λόγω φο-
ρέα. 

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 
 

 

 

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    01 / 06 / 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ 5/Α' ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ     01 / 06 / 2020 

 

Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ον 

Αντικείμενο Συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πάνελ οροφής για το νέο οστεοφυλάκιο  

του δημοτικού κοιμητηρίου της Πετρούπολης καθώς και τις εργασίες που απαιτούνται 

για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του. 

 

Άρθρο 2ον 
Νομικό καθεστώς που διέπει την εκτέλεση της προμήθειας 

 

Οι διατάξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

 

Άρθρο 3ον 

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτός της ακριβούς τήρησης των όρων και 
της παρούσας μελέτης, να τηρεί με ακρίβεια και τους επιστημονικούς κανόνες 
που διέπουν τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της σύμβασης.  

 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση για μεταβολές που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν τα αποτελέσματα των εργα-
σιών που προαναφέρθηκαν. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο 
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία 
και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 



 

 

όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως εί-
ναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπά-
νες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την κίνηση του 
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 
φθοράς κ.λ.π. οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον 
κύριο του ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτη-
τη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας. Σχετικά δε με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος 
να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού 
του. 

 

Άρθρο 4ον 
Προδιαγραφές υλικών 

Τα υλικά της προμήθειας θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
 

Άρθρο 5ον 
Χρόνος εγγύησης καλής συμπεριφοράς 

Ο χρόνος εγγύησης καλής συμπεριφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα καθορισθεί 
με την προσφορά των διαγωνιζομένων και, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριάντα έξι (36) μηνών. 

Ο χρόνος εγγύησης για την όλη εγκατάσταση, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολο-
γιακούς μήνες, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η βεβαίωση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης θεωρείται ανεξάρτητη της εγγύη-

σης και επομένως μπορεί να εκδοθεί και πριν την λήξη του χρόνου εγγύησης. 

 

 

Άρθρο 6ον 
Υπέρβαση προϋπολογισμού – Αυξομείωση ποσοτήτων της προμήθειας 

Ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμή-
θεια υλικών. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του πο-
σού, του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου, του σχετικού Κ.Α. της 
προμήθειας. 

 

 



 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ     01 / 06 / 2020 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ 5/Α' ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ   

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    01 / 06 / 2020 

 

Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 


