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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ».
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

1. Ένα (1) σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης, το
οποίο περιλαμβάνει:
α) 3 Τοπικούς Σταθμούς Άρδευσης (ΤΣΑ), 35 Σημεία Μέτρησης Παροχής (κλειστού) αγωγού
(ΣΜΠΑ), 25 Σημεία Μέτρησης Παροχής Ανοιχτής Διώρυγας (ΣΜΠΑΔ) επί κεντρικής και
δευτερευουσών διωρύγων για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων
(παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου στον ΤΟΕΒ ΝΗΣΙΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
β)Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
γ)Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού Σταθμού δικτύου
δ)Ένα (1) Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ).
2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 229 ηλεκτρικών υδροστομίων.
3. Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα και εφαρμογές:
α) Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη
συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική
επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων
νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση
δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση
της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών
πόρων.
β)Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός κατάλληλου υδραυλικού στρατηγικού και
λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών
τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας, την
υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων με ένα
ορθολογικότερο σύστημα άρδευσης.
4. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Άρδευσης και των
υδροστομίων με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό
επικοινωνίας.
5. Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς
προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως
του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των
προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην
Υπηρεσία.
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6. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας στη λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση
προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας, καθώς και ο εφοδιασμός με τα
αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και
οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
Άρθρο 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης
Όλες οι μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην
παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται
οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και
δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 3ο: Επεξηγήσεις
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη.
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την αρμόδια υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε
κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν
προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι
πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για
οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την αρμόδια υπηρεσία ή θα επηρεάσει την κρίση του
Αρμόδιου Μηχανικού ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.
Ο Προμηθευτής θα επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία υπαλλήλων της
αρμόδιας υπηρεσίας ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την
προσφορά του.
Άρθρο 4ο:Σύμβαση υλοποίησης των εργασιών
Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση των
πρακτικών του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το
διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα
α) τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού και
β) εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα
επιστρέφεται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης-εγκατάστασης που θα
βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και το υπόλοιπο αυτής μετά την οριστική
παραλαβή του ολοκληρωμένου συστήματος η οποία ορίζεται μετά και το πέρας της δοκιμαστικής
λειτουργίας.
Στην περίπτωση που μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή,
δεν εξοφλήσει τα έξοδα της δημοσίευσης ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος
οπότε:
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α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και από το χρηματικό ποσό της
ωφελείται η Υπηρεσία και
β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει από τη
ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την
κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η Υπηρεσία για την προμήθεια αυτού
του είδους από άλλο προμηθευτή.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού,
όπως αναφέρεται ανωτέρω και αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ποσού της
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα εκδοθεί μετά το πέρας της επιτυχούς
εκτέλεσης της σύμβασης και θα εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
Άρθρο 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες
Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. γ του άρθρου 4.

Άρθρο 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος
Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της
προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία:
•

χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος

•

υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και
διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η
υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και
λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και

•

μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας.

Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος
για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα
πρέπει τα εγκρίνει ή να ενημερώσει τον ανάδοχο για την τροποποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση
ο ανάδοχος θα πρέπει να επανυποβάλλει το έγγραφο που του ζητήθηκε να τροποποιήσει εντός
δέκα (10) ημερών.
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Άρθρο 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές
Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να
αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Τα στάδια παραλαβήςπληρωμής είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 9ο: Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα
οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του
συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 10ο: Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισμικού
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την αρμόδια υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.
Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή όπου δεν είναι διαθέσιμο
στα Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Άρθρο 11ο: Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών και κατά μέγιστο σαράντα οχτώ (48) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα
που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος.
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην
προσφορά του πρόταση και σχέδια σύμβασης για τη συντήρηση του συστήματος, η οποία θα
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε
ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη.
Άρθρο 12ο: Οριστική Παραλαβή
Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η τελική οριστική
παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση της προμήθειας πραγματοποιείται μετά τη λήξη του χρόνου
δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την έκδοση της
απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή.
Άρθρο 13ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες
δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας, ώστε να
πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές θα είναι συμβατές με τους κώδικες BS 5887
(δοκιμές συστημάτων υπολογιστών) και BS 6238 (απόδοση και έλεγχος συστημάτων υπολογιστών),
ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
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Άρθρο 14ο: Εκτέλεση έργων
Ο Προμηθευτής κατά την διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού θα έχει έναν ικανό
επιβλέποντα μηχανικό που θα είναι συνεχώς στους χώρους των εργασιών, θα έχει εμπειρία σε
παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία.
Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Θα επισκέπτεται τους
χώρους των εργασιών κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και θα συμμετέχει σ’ όλες τις
συναντήσεις στο χώρο των εργασιών με την αρμόδια υπηρεσία.
Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και έλεγχο
των εργασιών, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.
Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε μέρος των εργασιών και
όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου της
Υπηρεσίας και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος των εργασιών καθώς και για όλο το έργο και ο
Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές
συνδέσεις.
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της σύμβασης. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα
κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση των εργασιών σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις
σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το έργο
Άρθρο 15ο: Πρότυπα
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) ή την
διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή
Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική
Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτής θέλει
να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει
να ζητείται ή έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί,
μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί
εναλλακτικά δε στα αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά.
Άρθρο 16ο: Νόμοι και σχετικές Διατάξεις
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί να
επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και
προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να
παρθούν όπως θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 17ο: Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή
όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η αρμόδια υπηρεσία να μπορεί να
πάρει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

σελ. 7

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

σχέση με το εκτελούμενο έργο.
Άρθρο 18ο: Εκτέλεση εργασιών
Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας είναι σε συνεχή λειτουργία, ο
προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις
ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα
επιφέρουν διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας των
γραφείων της αρμόδιας υπηρεσίας με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και μετά από
προειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση.
Άρθρο 19ο: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης
Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που έχει
προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της
αρμόδιας υπηρεσίας μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει
ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον
προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική
εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος στην αρμόδια υπηρεσία.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση
για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.

Αθήνα, 11/02/2021
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άννα Καραβάκα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κατασκευών και Τεχνικής
Παρακολούθησης Έργων α/α

Ευαγγελία Κουκλινού
Τοπογράφος Μηχανικός

Μαρίνα Δέλη
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Φώτης Καποτέλης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 927/80173/21-03-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
α/α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.και Α.Υ.Υπ.Α.Α.Τ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ
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