
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα  05/11/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 30002 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μ.Μελιάδης                                                        Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr     
 
              

   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια μηχανικού 
εξοπλισμού, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού, 
σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 29070/27-10-2020 της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου,  ενώ η δεσμεύσεις της πίστωσης έγιναν 
με τις αριθμ. 1312-1313/03-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.157,92€ με το Φ.Π.Α. (7.385,42€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται έως 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
    
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 10/11/2020 
και ώρα 13:00 πμ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά 
την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του φακέλου 
θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από ό-

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέ-

ας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 



Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακό-

λουθοι: 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελά-
χιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στην Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου κ. Ζ. Κάργας τηλ. 2521350654 και επί της 
διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης 
Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Δήμος Δράμας                                                                         «Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή                                                                                      
Τμήμα Προμηθειών                                                        
                                                             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________  

 

                                                       Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου  ΚΑ 35.7135.23 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ € 
ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
Αλυσοπρίονο περιποίησης 
δένδρων 
(κλαδευτικό αλυσοπρίονο) 

τμχ.  3   

2 Αλυσοπρίονο μικρού κυβισμού   τμχ.  3   

3 
Ψαλίδι μπορντούρας  
με κοντάρι  

τμχ.  2   

4 
Χλοοκοπτικό ψηλού χόρτου 
(καταστροφέας) 

τμχ.  2   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Κοινότητα Ξηροποτάμου  Κ.Α. 35.7131.03 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ € 
ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
Χορτοκοπτικό μηχάνημα  
(μεσινέζα) 

τμχ.  1   

2 Φυσητήρας  τμχ.  1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

Δράμα     /    /2020 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Διεύθυνση: 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

Προμήθεια  
 μηχανικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, 

χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικό, φυσητήρα κ.λ.π.)  
 

CPV: 16160000-4 (διάφορα είδη εξοπλισμού 

κηπουρικής) 

 
 

 

 

 

Μελέτη Προμήθειας 

 

μηχανικού εξοπλισμού 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.157,92 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

  
 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Διεύθυνση: 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

Προμήθεια  
 μηχανικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, 

χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικό, φυσητήρα κ.λ.π.)  
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.157,92 €  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού» της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου και της Κοινότητας Ξηροποτάμου έτους 2020 για την κάλυψη των αναγκών για μηχανικό 
εξοπλισμό. 
Η Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου χρησιμοποιεί καθημερινά βενζινοκίνητα μηχανήματα για τον 
καλλωπισμό και την συντήρηση των φυτικών ειδών των χώρων πρασίνου του Δήμου μας. Λόγω αυτής 
της καθημερινής χρήσης τους προκύπτουν ανάγκες ώστε να αυξηθεί ο αριθμός τους αλλά και για 
όποια πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν. 
 
Προκειμένου να συντηρηθούν τα καλλωπιστικά φυτικά είδη αλλά και γενικά οι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου στην Κοινότητα Ξηροποτάμου πρέπει να προμηθευτούν τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 
που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.  
 
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας. 
 
Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας. Να είναι ευρωπαϊκής 
προέλευσης και καταγωγής και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.  
 
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό 6.048,33 € πλέον ΦΠΑ 24% και 
συνολικά 7.499,93 € και βαρύνει τον ΚΑ 35.7135.23 ενώ για τον Κ.Α. 35.7131.03 το ποσό είναι 
1.337,09 € πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά 1.657,99 €, του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Ο συντάκτης 
 
  
  
 
                 

Κάργας Ζαχαρίας 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

 
Λαζαρίδης Λάζαρος 



 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών έχουν όπως παρακάτω: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Αλυσοπρίονο 
περιποίησης δένδρων 
(κλαδευτικό 
αλυσοπρίονο) 

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο θα είναι με βενζινοκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 1.8 
ΗΡ, με λάμα κοπής μήκους 30 εκ.. Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και 
κατασκευής. 

2 
Αλυσοπρίονο μικρού 
κυβισμού   

Το αλυσοπρίονο θα είναι με βενζινοκινητήρα, ισχύος τουλάχιστον 2.3 ΗΡ, κυβισμού 
35.2 cm

3
 και με λάμα κοπής μήκους 40 εκ.. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 4,3 

κιλά. Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

3 
Ψαλίδι μπορντούρας  
με κοντάρι  

Το ψαλίδι θα έχει πραγματική ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 1.2 ΗΡ και το 
βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 6,1 κιλά. Θα φέρει ρυθμιστή στροφών για μεγάλους 
χρόνους εργασίας, στρεφόμενα μαχαίρια 145

ο
, συνολικού μήκους τουλάχιστον 242 

εκ.. Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

4 
Χλοοκοπτικό ψηλού 
χόρτου 
(καταστροφέας) 

Το χλοοκοπτικό θα είναι με βενζινοκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 3.9 ΗΡ, με πλάτος 
κοπής 54 εκ., μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη. Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης 
ύψους κοπής από 25 έως 90 χιλιοστά. Θα έχει σύστημα κίνησης τριών (3) 
ταχυτήτων και χορτοσυλλέκτη χωρητικότητας τουλάχιστον 80 λίτρων.  
Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

5 
Χορτοκοπτικό μηχάνημα  
(μεσινέζα) 

Το χορτοκοπτικό θα είναι με βενζινοκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 3.8 ΗΡ και 
αντιδονητικό σύστημα τεσσάρων (4) σημείων. Θα έχει λαβή πολλαπλών 
λειτουργιών, λαβή ποδηλάτου και ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Θα έχει απλή 
διαδικασία εκκίνησης, διακόπτη λειτουργίας και αορτήρα γενικής χρήσης. 
Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

6 Φυσητήρας  

Ο φυσητήρας θα είναι με ισχύ βενζινοκινητήρα τουλάχιστον 1.1 ΗΡ, χωρίς σύστημα 
αναρρόφησης ενώ θα προσφέρει παροχή αέρα 755 m

3
/h με στρογγυλό μπεκ και 

620 m
3
/h με πεπλατυσμένο μπεκ. Το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 4,4 κιλά.  

Θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Διεύθυνση: 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

Προμήθεια  
 μηχανικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, 

χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικό, φυσητήρα κ.λ.π.)  
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.157,92 €  

                  Ο συντάκτης 
 
  
 
 
  
                Κάργας Ζαχαρίας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

 
Λαζαρίδης Λάζαρος 



 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                        Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου  ΚΑ 35.7135.23 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
Αλυσοπρίονο περιποίησης 
δένδρων 
(κλαδευτικό αλυσοπρίονο) 

τμχ.  3 273,38 820,14 

2 Αλυσοπρίονο μικρού κυβισμού   τμχ.  3 289,51 868,53 

3 
Ψαλίδι μπορντούρας  
με κοντάρι  

τμχ.  2 604,03 1.208,06 

4 
Χλοοκοπτικό ψηλού χόρτου 
(καταστροφέας) 

τμχ.  2 1.575,80 3.151,60 

ΣΥΝΟΛΟ 6.048,33 

Φ.Π.Α. 24% 1.451,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.499,93 

 
 

                                                                        Κοινότητα Ξηροποτάμου  Κ.Α. 35.7131.03   

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
Χορτοκοπτικό μηχάνημα  
(μεσινέζα) 

τμχ.  1 1.039,51 1.039,51 

2 Φυσητήρας  τμχ.  1 297,58 297,58 

ΣΥΝΟΛΟ 1.337,09 

Φ.Π.Α. 24% 320,90 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.657,99 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Διεύθυνση: 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

Προμήθεια  
 μηχανικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, 

χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικό, φυσητήρα κ.λ.π.)  
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 9.157,92 €  

Ο συντάκτης 
 
  
 
 

Κάργας Ζαχαρίας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

Λαζαρίδης Λάζαρος 
 


