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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Α.Μ.: 25/20 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.535,00€ (με Φ.Π.Α.) 
Κ.Α.: 02.10.6323.001, 02.15.6323.001, 

02.20.6323.001, 02.45.6323.001 

CPV: 71631200-2 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης καρτών καυσαερίων για τα 

οχήματα του Δήμου όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία προκειμένου να μπορούν αυτά να 

κυκλοφορούν.  
Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία αναμένεται να ανέλθει στα 4.535,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α.: 
 02.10.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου» ποσού 135,00€, 

 02.15.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου» ποσού 200,00€, 
 02.20.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων» ποσού 4.000,00€, 

 02.45.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου»  ποσού 200,00€, 

του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2020. 
Η παρούσα θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία: 

 Ν. 4412/2016 

 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα 

 Τις διατάξεις του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 
 

Νέα Χαλκηδόνα 18/3/2020 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 



2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Α.Μ.: 25/20 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.535,00€ (με Φ.Π.Α.) 
Κ.Α.: 02.10.6323.001, 02.15.6323.001, 

02.20.6323.001, 02.45.6323.001 

CPV: 71631200-2 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης καρτών καυσαερίων για τα 

κάτωθι οχήματα του Δήμου ανά κατηγορία: 

1. Δεκατρία (13) οχήματα μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων  

2. Σαράντα έξι (46) οχήματα μικτού βάρους άνω των 12 τόνων 

3. Ένας (1) συρμός 16  μέτρων 

4. Πέντε (5) δίκυκλα 125cc 

5. Τρία (3) λεωφορεία 19+1+1 θέσεων 

6. Ένα (1) τουριστικό τρένο αποτελούμενο από μηχανή και τρία συρόμενα βαγόνια 54+1+1 

θέσεων. 

7. Πενήντα τρείς (53) ανανεώσεις κάρτας καυσαερίων 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 

 
 

 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η. 
 

 
 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΙΟΥΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Α.Μ.: 25/20 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.535,00€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6323.001, 02.15.6323.001, 

02.20.6323.001, 02.45.6323.001 
CPV: 71631200-2 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ο ακόλουθος προϋπολογισμός συντάχθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων για όχηματα μικτού βάρους 

κάτω των 3,5 τόνων   
13 27,42 356,46 

2 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων για όχημα μικτού βάρους 

άνω των 12 τόνων 
46 52,48 2.414,08 

3 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων για συρμό 16 μέτρων 

1 58,90 58,90 

4 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων μοτο 125  cc 

5 16,98 84,90 

5 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων λεωφορείο 19+1+1  θέσεων  
3 44,38 133,14 

6 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων τουριστικό τρένο 

αποτελούμενο από μηχανή και τρία 
συρόμενα βαγόνια 54+1+1 θέσεων. 

1 53,28 53,28 

7 
Ανανέωση κάρτας καυσαερίων μετά από 
6 μήνες για τις κατηγορίες  2-3-5 και 6 

53 10,50 556,50 

   

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.657,26  

   

Φ.Π.Α. 24% 877,74  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.535,00  

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 

 

 
 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η. 
 

 

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΙΟΥΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Α.Μ.: 25/20 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.535,00€ (με Φ.Π.Α.) 
Κ.Α.: 02.10.6323.001, 02.15.6323.001, 

02.20.6323.001, 02.45.6323.001 

CPV: 71631200-2 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων για όχηματα μικτού βάρους 

κάτω των 3,5 τόνων   
13   

2 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων για όχημα μικτού βάρους 

άνω των 12 τόνων 
46   

3 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων για συρμό 16 μέτρων 
1   

4 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 
καυσαερίων μοτο 125  cc 

5   

5 
Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων λεωφορείο 19+1+1  θέσεων  
3   

6 

Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου- Κάρτα 

καυσαερίων τουριστικό τρένο 
αποτελούμενο από μηχανή και τρία 

συρόμενα βαγόνια 54+1+1 θέσεων. 

1   

7 
Ανανέωση κάρτας καυσαερίων μετά από 

6 μήνες για τις κατηγορίες  2-3-5 και 6 
53   

   

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

   

Φ.Π.Α. 24%  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
Α.Μ.: 25/20 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.535,00€ (με Φ.Π.Α.) 
Κ.Α.: 02.10.6323.001, 02.15.6323.001, 

02.20.6323.001, 02.45.6323.001 
CPV: 71631200-2 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης καρτών 
καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η παρούσα θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία: 

 
 Ν. 4412/2016 

 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα 
 Τις διατάξεις του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 
και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία αναμένεται να ανέλθει στα 4.535,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α.: 
 02.10.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου» ποσού 135,00€, 

 02.15.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου» ποσού 200,00€, 
 02.20.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων» ποσού 4.000,00€, 

 02.45.6323.001 με τίτλο «Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 

καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου»  ποσού 200,00€, 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2020. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

 
Α. Τεχνική Έκθεση  

Β. Τεχνική Περιγραφή 
Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
Ε. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΣΤ. Η προσφορά του συμμετέχοντα στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς μόνο για το 
σύνολο τόσο των υπηρεσιών όσο και των ποσοτήτων αυτών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη 

προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η υπηρεσία δεν προσέλθει μέσα 
στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4412/2016. 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η ποιότητα των εργασιών θα 
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της Τεχνικής Περιγραφής, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία 

για την οποία προορίζονται και σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά υλικά δευτέρας 
ποιότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως 31/12/20.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα υπηρεσία, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι 

σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται 
σε καμία αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική ή 

συνολική παραλαβή των υπηρεσιών και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους. Στη συμβατική 
αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νομού κρατήσεις , οι 

οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι παραλαβές των υπηρεσιών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής η οποία για το 2020 έχει οριστεί με την 277/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της πλήρους παραδόσεως 
των εκάστοτε υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 
 

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η. 

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΙΟΥΔΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

 


