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Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α ΥΑΛΚΙΔΑ ,        25 /10/2017 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Μελέτη Γενικών Τπηρεσιών 

 

Ειςαγωγή 

 

Η παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται από τθ Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΧ.  

 

Η μελζτθ αυτι προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ 4.000,00 € (μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%), 

ςυντάςςεται προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ επικαιροποίθςθ των ςχεδίων των δικτφων φδρευςθσ τθσ 

ΔΕΥΑΧ, θ ενςωμάτωςθ των ςχεδίων ςε google maps, και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Αναλυτικι 

περιγραφι παρουςιάηεται παρακάτω.  

 

Η ΔΕΥΑΧ καλείται να διαχειριςτεί κεντρικά πλθροφορίεσ που να καλφπτουν τθν τεράςτια γεωγραφικι 

ζκταςθ τθσ, αλλά και προβλιματα που κακθμερινά προκφπτουν ςε διάφορα ςθμεία τθσ επικράτειάσ τθσ. Το 

μεγαλφτερο μζροσ των πλθροφοριϊν αυτϊν, είναι γεωγραφικισ φφςεωσ, δθλαδι αποτελοφν γεωγραφικά 

δεδομζνα που πρζπει να αποτυπϊνονται και να αναλφονται μζςω ψθφιακϊν χαρτϊν, δθλαδι μζςω 

Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Πλθροφοριϊν(GIS). 

 

Η δαπάνθ που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 4.000,00 € (με ΦΠΑ) κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 

τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2017  που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 165/2016 απόφαςη Δ. Σ. / Δ. 

Ε. Υ. Α. Χ. ,  ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ   ποςοφ 435.000,00€ ςτον Κ.Α. 620706 με τίτλο 

«Επιςκευζσ & Συντ. Εργων Φδρευςθσ» και πίςτωςθ ποςοφ 59.920,00 € ςτον Κ.Α. 54006224  με τίτλο «ΦΠΑ 

Παροχών Τρίτων με 24%». 

 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η Γενικι Υπθρεςία δφναται να υλοποιθκεί με τθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 

328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Ά/08-08-2016). 

 

Μητρώο Δεςμεφςεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα κωδικοποίθςθ των υπθρεςιϊν περί ευρωπαϊκοφ κοινοφ λεξιλογίου για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ ταξινομοφνται με 
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κωδικοφσ: 

72311000-8 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ πινακοποίθςθσ δεδομζνων 

80533100-0 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ 

Τόποσ και Διάρκεια Παροχήσ Υπηρεςίασ 

Ωσ τόποσ παροχισ τθσ Υπθρεςίασ ορίηεται θ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ και θ ζδρα του αναδόχου. 

Το παρεχόμενο ςφςτθμα και τα χωρικά δεδομζνα που κα αναπτυχκοφν κα αφοροφν ςε όλθ τθν επικράτεια 

τθσ ΔΕΥΑΧ. 

 

Η διάρκεια τθσ υπθρεςίασ κακορίηεται ςε 1 μινα για τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων. Επιπλζον,  

ο Ανάδοχοσ καλείται να παρζχει δωρεάν τεχνικι υποςτιριξθ για περίοδο 1 μινα μετά το πζρασ του Ζργου.  

 

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

Περιγραφή Απαιτοφμενων Εργαςιών – Παραδοτζα 

 

Οι υπθρεςίεσ που κα εκτελεςτοφν είναι: 

 Επικαιροποίθςθ ςχεδίων δικτφου φδρευςθσ Δ.Δ. Αυλίδασ, Λθλαντίων, Ν. Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ και 

τθσ Πόλθσ Τθσ Χαλκίδασ.  

 Ενςωμάτωςθ ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςχεδίου πόλεωσ ςτα ςχζδια του δικτφου φδρευςθσ. 

 Εκτφπωςθ ςχεδίων ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και ςε ζντυπθ μορφι με ψθφιακό υπόβακρο χάρτεσ 

κτθματολογίου και κάναβο ςτο εκνικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ’ 87 

  Εκτφπωςθ ςχεδίων ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και ςε ζντυπθ μορφι με ψθφιακό υπόβακρο 

ιςοχψϊν καμπυλϊν εδάφουσ και κάναβο ςτο εκνικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ’ 87 

 Ενςωμάτωςθ των ςχεδίων ςτο Google Maps 

 Παράδοςθ ςχεδίων και ςε .kmz μορφι 

 Εκπαίδευςθ επιπλζον χρθςτϊν ςτισ τεχνικζσ ταξινόμθςθσ των χωρικϊν δεδομζνων βάςει των 

ποςοτικϊν ι και των ποιοτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν για τθ δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν ανάγνωςθ δεδομζνων, όπωσ Shapefiles, Geodatabase, PC ArcInfo Coverages, 

ArcInfo Coverages, DXF, DGN, DWG, SDC, VPF, ArcGIS Server Feature Services. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν μαηικι ειςαγωγι αρχείων CAD (DGN, DXF) ςε γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν επιςφναψθσ αρχείων ( π.χ αρχεία κειμζνου, εικόνεσ, PDFs, κ.α) ςε γεωγραφικζσ 

οντότθτεσ και δυνατότθτα αποκικευςθσ τουσ ςε γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων. 
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 Εκπαίδευςθ ςτθν εξαγωγι χαρτϊν ςε τφπουσ δεδομζνων όπωσ jpg, svg, png, tiff, pdf, bmp, gif, emf, 

eps κ.α 

 Εκπαίδευςθσ ςτθ δθμιουργία, επεξεργαςία και διαχείριςθ αρχείων χαρτϊν, προτφπων χαρτϊν, 

αρχείων ςυμβόλων διανυςματικϊν δεδομζνων. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν ανάγνωςθ δεδομζνων μζςω  Tablet PC. 

 Εκπαίδευςθ επιπλζον χρθςτϊν ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ υδραυλικισ προςομοίωςθσ WaterGems 

Λογιςμικό 

Το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί είναι το ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτθ ΔΕΥΑΧ. 

Φάςεισ ολοκλήρωςησ υπηρεςίασ 

Οι φάςεισ ορίηονται ωσ εξισ: 

1. Φάςθ 1θ – διάρκεια 3 εβδομάδεσ  

 Επικαιροποίθςθ ςχεδίων δικτφου φδρευςθσ Δ.Δ. Αυλίδασ, Λθλαντίων, Ν. Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ και 

τθσ Πόλθσ Τθσ Χαλκίδασ.  

 Ενςωμάτωςθ ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςχεδίου πόλεωσ ςτα ςχζδια του δικτφου φδρευςθσ. 

 Ενςωμάτωςθ των ςχεδίων ςτο Google Maps 

 Παράδοςθ ςχεδίων ςε .kmz μορφι 

 Εκτφπωςθ ςχεδίων ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και ςε ζντυπθ μορφι με ψθφιακό υπόβακρο χάρτεσ 

κτθματολογίου και κάναβο ςτο εκνικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ’ 87 

  Εκτφπωςθ ςχεδίων ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και ςε ζντυπθ μορφι με ψθφιακό υπόβακρο 

ιςοχψϊν καμπυλϊν εδάφουσ και κάναβο ςτο εκνικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ’ 87 

 

Σχεδιαςμόσ Συςτιματοσ 

- Επεξεργαςία πρωτογενοφσ πλθροφορίασ που κα λάβουμε από τθν Υπθρεςία  

- Σχεδιαςμόσ κεντρικισ αποκικευςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων  

- Σχεδιαςμόσ κζςεων εργαςίασ  

 

2.  Φάςθ 2θ – διάρκεια 1 εβδομάδα  

 Εκπαίδευςθ ςτισ τεχνικζσ ταξινόμθςθσ των χωρικϊν δεδομζνων βάςει των ποςοτικϊν ι και των 

ποιοτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν για τθ δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν ανάγνωςθ δεδομζνων, όπωσ Shapefiles, Geodatabase, PC ArcInfo Coverages, 

ArcInfo Coverages, DXF, DGN, DWG, SDC, VPF, ArcGIS Server Feature Services. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν μαηικι ειςαγωγι αρχείων CAD (DGN, DXF) ςε γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων. 
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 Εκπαίδευςθ ςτθν επιςφναψθσ αρχείων ( π.χ αρχεία κειμζνου, εικόνεσ, PDFs, κ.α) ςε γεωγραφικζσ 

οντότθτεσ και δυνατότθτα αποκικευςθσ τουσ ςε γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν εξαγωγι χαρτϊν ςε τφπουσ δεδομζνων όπωσ jpg, svg, png, tiff, pdf, bmp, gif, emf, 

eps κ.α 

 Εκπαίδευςθσ ςτθ δθμιουργία, επεξεργαςία και διαχείριςθ αρχείων χαρτϊν, προτφπων χαρτϊν, 

αρχείων ςυμβόλων διανυςματικϊν δεδομζνων. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν ανάγνωςθ δεδομζνων μζςω  Tablet PC. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ υδραυλικισ προςομοίωςθσ WaterGems 

 

Ειδική εμπειρία – απαιτήςεισ 

Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει, εντόσ τθσ τελευταίασ οκταετίασ, μία (1) τουλάχιςτον εφαρμογι ςε ζργο 

τθλεχειριςμοφ-τθλελζγχου δικτφων φδρευςθσ, όπου κα περιλαμβάνει ζνα (1) Κεντρικό Στακμό ελζγχου και 

τουλάχιςτον δζκα (10) Τοπικοφσ Στακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο προχπολογιςμό 350.000 ευρϊ. Η εμπειρία 

κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι υποχρεωτικά αντίςτοιχων πρωτοκόλλων οριςτικισ/προςωρινισ 

παραλαβισ ι καλισ λειτουργίασ και ςφντομθ περιγραφι από τουσ κυρίουσ των ζργων. 

Εμπειρία ςτα ιδθ εγκατεςτθμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ ΔΕΥΑΧ, όπωσ WaterGems, το οποίο 

αποδεικνφεται με πρωτόκολλα οριςτικισ/προςωρινισ παραλαβισ ι καλισ λειτουργίασ με περιγραφι του 

αντικειμζνου για το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό από τον κφριο του ζργου. 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ & οργάνωςθσ χωρικϊν δεδομζνων τθσ ΔΕΥΑΧ με εφαρμογζσ 

γεωπλθροφορικισ - GIS απαιτείται να διακζςει τουλάχιςτον το παρακάτω ςτελεχιακό δυναμικό που κα 

είναι υπεφκυνο για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων GIS και ψθφιακϊν χωρικϊν δεδομζνων για φορείσ του 

δθμοςίου όςο και ςτθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα ςε Γεωγραφικά Συςτιματα 

Πλθροφοριϊν. 

 Ζνα (1) άτομο με τθν ιδιότθτα του Μθχανικοφ ΑΕΙ που κα αναλάβει τον ςυντονιςμό τθσ ομάδασ ζργου 

με άριςτθ γνϊςθ λογιςμικϊν GIS & WaterGEMS  

 Ζνα (1) τουλάχιςτον άτομο με τθν ειδικότθτα του Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ ι Ηλεκτρολόγου 

Μθχανικοφ ι Μθχανικοφ Αυτοματιςμϊν ΑΕΙ για ςυγχρονιςμό τθσ υφιςτάμενθσ βάςθσ δεδομζνων 

SCADA με αυτό του GIS 

 Δφο (2) άτομα με τθν ειδικότθτα του Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχ/κου 

Υπολογιςτϊν  με εμπειρία ςε ψθφιακι χαρτογράφθςθ δικτφων φδρευςθσ 
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Συγγραφή υποχρεώςεων 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο ςυγγραφήσ 

 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τισ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ χωρικϊν δεδομζνων τθσ ΔΕΥΑΧ  

με εφαρμογζσ γεωπλθροφορικισ – GIS. 

 

Άρθρο 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η Υπθρεςία υλοποιείται με τθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 328 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Ά/08-08-2016). 

 

Άρθρο 3ο – Συμβατικά ςτοιχεία 

Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

· Η Τεχνικι Περιγραφι  

· Η Συγγραφι υποχρεϊςεων  

· Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

· Το Συμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο  

· Η Προςφορά του Αναδόχου  

 

Άρθρο 4ο – Τρόποσ ανάθεςησ – κριτήριο κατακφρωςησ 

Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ. H κατακφρωςθ κα γίνει ςε αυτόν από τουσ 

προςφζροντεσ που κα προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, 

μεταξφ των προςφορϊν που ικανοποιοφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ. 

 

Άρθρο 5ο – Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςίασ 

Ο χρόνοσ παροχισ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν είναι 1 μινασ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 

Συμφωνθτικοφ.  

 

Άρθρο 6ο – Υποχρεώςεισ αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και να παραδϊςει όςα λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτθν 
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Τεχνικι Περιγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρθρο 7ο – Υποχρεώςεισ του Εντολζα 

Ο Εντολζασ υποχρεοφται: 

 

· να παρζχει τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ και για τθν 

επιτόπια εκπαίδευςθ.  

 

Άρθρο 8ο – Γενικοί όροι 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

Άρθρο 9ο – Ειδικοί όροι 

1. Ο Ανάδοχοσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται και να φζρει: 

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ, εν 

ιςχφ τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και πιςτοποιθμζνο από επίςθμο οργανιςμό, με 

ςκοπό πιςτοποίθςθσ ςτθν μελζτθ, ανάπτυξθ, καταςκευι ζργων πλθροφορικισ και αυτοματιςμοφ 

για διαχείριςθ υδάτινων πόρων. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε το εν λόγω 

πιςτοποιθτικό κα πρζπει να είναι εν ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 (ι νεότερο) για τθν περιβαλλοντικι 

διαχείριςθ. 

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2008 (ι νεότερο) για τθν Υγεία και Αςφάλεια 

Εργαςίασ. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τθν ικανότθτα υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ και να παρουςιάςει 

αναλυτικά τα ςθμεία που καλφπτουν τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία του και των μελϊν τθσ ομάδασ 

εργαςίασ, ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα τθσ παροφςθσ.  

3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τθν εμπειρία του ςε παρεμφερι ζργα του δθμοςίου τομζα.  

4. Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον Ν. 

2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ, οδθγίεσ και κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα.  
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5. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει να μθν ανακοινϊνει, διακζτει ι δθμοςιοποιεί με 

οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ των εργαςιϊν και για τουσ 

οποίουσ δεν υπάρχει τζτοια υποχρζωςθ ι δικαίωμα από το νόμο ι δικαςτικι απόφαςθ, πλθροφορίεσ 

που ζχει λάβει και επεξεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτάσ του. Τα παραπάνω επιβιϊνουν τθσ 

λφςθσ ι τθσ λιξθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

 

Άρθρο 10ο – Περιπτώςεισ Ανωτζρασ Βίασ 

 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 

και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 

επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο 

εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 

αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του αναδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 

ανωτζρασ βίασ ο ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τθ ΔΕΥΑΧ και να καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που 

ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα 

προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρθρο 11ο – Αναθεώρηςη τιμών 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ 

και αμετάβλθτεσ. 

Άρθρο 12ο – Τρόποσ πληρωμήσ 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςφμφωνα με το ποςό τθσ 

προςφοράσ του Αναδόχου. Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρθ.  

Άρθρο 13ο - Λφςη Σφμβαςησ – Επίλυςη Διαφορών 

Η ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ λφεται αυτομάτωσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν και τθν οριςτικι βεβαίωςθ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ που εκδίδεται από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ ΔΕΥΑΧ. 

Οι όποιεσ διαφορζσ εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 
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Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Διπλ. Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

 

 




