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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραυλικών υλικών για 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   έτους 2016 – ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ  
  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ -    
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών για αποκατάσταση βλαβών 

ύδρευσης, όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Τιμολόγιο άρθρων. 

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

- Την υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΚΠΟΤΑ».   

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 /Α’/1-2-1995) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.2741/1999 και σχετικές εγκύκλιοι). 

- Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

- Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

- Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

- Τη με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

- Το  Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

- Το Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α). 

- Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
: ΣΕΙΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ 

 

Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν: 

 - Η διακήρυξη. 

 - Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

 - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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 - Ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο. 

 - Η Τεχνική Προσφορά. 

 - Η Οικονομική Προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
ΑΡΘΡΟ 5

ο
: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α,)., αρ. 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών 

αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά το σύνολο των 

ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα 

παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 

πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα 

με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και 

αναγνωρισμένων, ευρωπαϊκών, κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό, καινούρια, αμεταχείριστα και να προέρχονται από 

αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οίκο κατασκευής, ο οποίος εφαρμόζει πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία 

κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής 

απόρριψης της προσφοράς τους, για όλα τα επί μέρους υλικά της συγκεκριμένης προμήθειας, τα ακόλουθα: 

1. Πίνακα προσφερόμενων υλικών, σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα, στον οποίο δίπλα σε κάθε υλικό 

θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής αυτών και η χώρα προέλευσης, αλλά και εάν η κατηγορία και ο τύπος 

των προσφαιρόμενων υλικών διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό. 

2. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα προσφερόμενα υλικά από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους. 

3. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 κάθε κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων 

προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. 



 3 

4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των προϊόντων ή των εξαρτημάτων που τα 

απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι: 

- τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

- θα γίνεται άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών/εξαρτημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Η σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο αρ, 25 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την 3η παράγραφο του άρθρου 24 της με 

αριθμό 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης 

και να καταθέσει την κατά το 3ο άρθρο της παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για όλο το έτος 2016 

από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν οι ποσότητες των ειδών της σύμβασης εξαντληθούν νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

 

Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα παραλαβής αυτού. 

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή 

ποιότητα ή την ελαττωματική κατασκευή των υλικών πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποιήσεώς του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 

δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα στην προθεσμία αυτή, θα καταβάλλει στο Δήμο για ποινική 

ρήτρα ποσό ίσο με την αξία της τρέχουσας τιμής του ελαττωματικού υλικού στην ελεύθερη αγορά, η ποινική 

αυτή ρήτρα θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή ή με παρακράτηση από το τελικό λογαριασμό του 

από το ταμείο του Δήμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 12

ο
: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορεί να επιβληθεί  σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει, όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται μέσα στην αναλυτική 

περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών. 
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Αν  η κατασκευή και η λειτουργία όλου του εξοπλισμού δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής 

ή χρησιμοποίηση τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη  και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη από τον 

προμηθευτή τιμή. 

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. 

της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής -Δημοσίων Συμβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο
: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στην προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το τιμολόγιο, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά προς τον τόπο που 

θα υποδειχθεί από το Δήμο.. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν 

καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς να προξενούν αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Οι 

σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να τοποθετούνται 

στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μούφες εναλλάξ. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια πρέπει να στηρίζονται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάμψη και η παραμόρφωσή τους. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδίδει τα είδη, παρουσία της επιτροπής παραλαβής. Κατά συνέπεια 

σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος, πριν και κατά τη διάρκεια της παραλαβής, παραμένει ο ανάδοχος 

μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του, είτε στον εργοδότη, 

είτε σε τρίτους λόγω παραβάσεως ή παραλήψεως εφαρμογής αυτών που αναγράφονται στην παρούσα. 

Επομένως, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή 

αποζημιώσεων καθώς και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνης, που θα προκύψει αν η παράβαση ή το 

ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 τμηματικά, ανάλογα με τις καθημερινές 

ανάγκες του Δήμου, μέχρι την συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης. Ο  χρόνος παράδοσης των υλικών 

ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την αναφορά της έγγραφης παραγγελίας 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης.  

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 25 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 50 ΠΔ 28/80). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Επειδή η προμήθεια αφορά υλικά για τις ανάγκες άμεσων αποκαταστάσεων ζημιών του Δήμου, οι οποίες 
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πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν, ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει, τα αναφερόμενα στη 

Μελέτη είδη, ετοιμοπαράδοτα και στη διάθεση της Υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στον τόπο και χρόνο που θα του  

υποδειχθεί από τον φορέα της προμήθειας. Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά 

οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση στον τόπο που θα του  υποδειχθεί από 

το Δήμο Πύλου - Νέστορος  των προς προμήθεια υλικών. 

 Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή. 

Από πλευράς Δήμου κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης δεν είναι 

υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής 

δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών που παραδόθηκαν μέχρι 

εκείνη την στιγμή.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια 

υλικών κατά 40%, με βάση τη συμβατική τιμή, χωρίς να υπερβεί το ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση που 

τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την κύρωση του 

διαγωνισμού. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες 

του Δήμου. Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος 

μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά. 

Η παραλαβή  των υπό προμήθεια ειδών  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση από τον πίνακα προσφερόμενων υλικών, τον οποίο κατέθεσε ο ανάδοχος στο 

διαγωνισμό (άρθρο 7). Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τον πίνακα, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την επιστροφή και άμεση αντικατάσταση των υλικών μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, με αυτά του κατασκευαστικού οίκου που αναγράφεται στον 

πίνακα. 

Κατά την παραλαβή των υλικών θα γίνει αρχικός έλεγχος από την Υπηρεσία Ύδρευσης των υλικών με 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών  των παραλαμβανόμενων μηχανημάτων. Ο ανάδοχος οφείλει 

προβεί, μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν 

ακατάλληλης ποσότητας, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Σε περίπτωση ψευδούς συμπληρώσεως του πίνακα προσφερομένων υλικών, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε καταπίπτει, υπέρ του Δήμου Πύλου – Νέστορος, η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτές τις προτάσεις της επιτροπής εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
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 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ     /     /2016 ΠΥΛΟΣ     /     /2016 ΠΥΛΟΣ     /     /2016 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


