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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                         Τρίκαλα, 24-2-2020 

                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.6703 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’» 

(CPV: 71310000-4) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Ε.Π Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξης 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14» 

Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος –

Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) 

Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός έργου MIS 5010589 

ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός ενάριθμου) 

2018ΣΕ27510131 & Ίδιοι Πόροι ΠΑΔΥΘ Α.Ε 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 414.957,38 € (πλέον ΦΠΑ)  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’ » (CPV: 71310000-4) 

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής έργου ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’. Αντικείμενο του συμβούλου αποτελεί η υποστήριξη των 

αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης σε όλες τις φάσεις (δημοπράτηση, υλοποίηση και δοκιμαστική 

λειτουργία) του έργου κατασκευής της ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα 

ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές  

II.2) Προεκτιμώμενη Αμοιβή:  

α) Συνολική: 414.957,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Επωνυμία : Δήμος Τρικκαίων 

Οδός                                              : Ασκληπιού 18 

Ταχ.Κωδ. : 42131 

Τηλ. : 2431063230 

Telefax : 2431063238 

E-mail            : tsar@trikalacity.gr 

Πληροφορίες : Θ. Σαργιώτη 

ΑΔΑ: ΨΨΖΨΩΗ9-ΩΜΕ
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β) Ανά Κατηγορία Μελέτης  

 

1. 12.789,00 € για μελέτη κατηγορίας 08 

2. 139.765,50 € για μελέτη κατηγορίας 09 

3. 38.367,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 

4. 52.983,00 € για μελέτη κατηγορίας 15 

5. 98.658,00 € για μελέτη κατηγορίας 18 

6. 9.135,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 

7. 9.135,00 € για μελέτη κατηγορίας 27. 

και 54.124,88 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί 

για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

της Κατασκευής, προμήθειας εξοπλισμού και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (39 μήνες). 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:  

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις  

Εγγύηση συμμετοχής :  

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 8.290 ευρώ (€)  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5%  

επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’ που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 

(Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5010589 (Κωδικός Ενάριθμου) 2017ΣΕ27510066) & Ιδίους Πόρους της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. 

και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 

4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 

σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης 

υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τμήμα ΙΙΙ Β: Δικαίωμα συμμετοχής-προϋποθέσεις 

1. Οι απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στο άρθρο 17 και οι λόγοι 

αποκλεισμού στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

ΑΔΑ: ΨΨΖΨΩΗ9-ΩΜΕ
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 

προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στα 

άρθρα 20 και 22 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 

2. Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει 

ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 400.000 € για την τελευταία τριετία (2016-2018).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου 

κύκλου εργασιών θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ετησίων κύκλων εργασιών των μελών της ένωσης ή/και 

κοινοπραξίας. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων 

ποσού ίση με 400.000 €, ανά γεγονός και αθροιστικά. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων για τον υπολογισμό του ποσού κάλυψης 

έναντι επαγγελματικών κινδύνων θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ποσών κάλυψης των μελών της ένωσης 

ή/και κοινοπραξίας. 

3. Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ως εξής:  

• για την κατηγορία μελέτης 08, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας, 

• για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς 

εμπειρίας, ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον ένας 

μελετητής 12ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 8ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας, 

• για την κατηγορία μελέτης 15, τουλάχιστον έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας, 

• για την κατηγορία μελέτης 18, τουλάχιστον έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας  

• για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

• για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

β)  επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα 

διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση 

παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, οι οποίες εκτελέσθηκαν 

και ολοκληρώθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία 

πενταετία. 

Ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται τα παρακάτω είδη: 

Για τις κατηγορίες 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες) και 18 (Μελέτες Χημικής 

Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων):  

β1) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενου έργου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού έργου κατασκευής 

τουλάχιστον 2.5 εκατ. €.  

Η ως άνω ζητούμενη σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου που θα περιλαμβάνουν μόνο προηγούμενα στάδια, όπως πχ παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση, για την υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού, δεν 

κρίνονται από μόνες τους επαρκείς, αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη 

φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου. 

β2) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης τεχνικής μελέτης (τουλάχιστον σε στάδιο τεχνικής προμελέτης) και 

τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 

τουλάχιστον 20.000 τόνων/ετησίως.  

γ)  να διαθέτει το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα παροχής 

υπηρεσιών» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς: 

Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ, τουλάχιστον 15ετούς εμπειρίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε ρόλο 

Συντονιστή της Ομάδας Παροχής Υπηρεσιών, κάτοχο του καλούμενου από τη διακήρυξη μελετητικού πτυχίου 

στην κατηγορία 09 ή στην κατηγορία 13 ή στην κατηγορία 15 ή στην κατηγορία 18, ο οποίος να διαθέτει 
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εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις τεχνικού συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, προϋπολογισμού έργου τουλάχιστον 2.5 εκατ. €..  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 

άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης. 

4. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 2 και 3. Κάθε μέλος ένωσης ή 

κοινοπραξίας απαιτείται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.  

Η ένωση μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. 

5. Οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

για το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο.  

ΤΜΗΜΑ IV  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω της διαδικτυακής 

πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (στάθμιση 50%) 

2. Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς (στάθμιση 50%) 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.trikalacity.gr/.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017(ΦΕΚ 

3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1
η
 Απριλίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8
η
 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00π.μ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. 

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

της Ε.Ε.  στις 17-2-2020 και δημοσιεύτηκε στις 19-2-2020  (αρ. προκήρυξης 2020/S 035-083071) 

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 Τρίκαλα, 24-2-2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΨΖΨΩΗ9-ΩΜΕ
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