
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Παιανία: 03-10-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθ. Πρωτ: 12496 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ    

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/νση:Καραολή & Δημητρίου 38Α 

 Παιανία Τ.Κ. 19 002 

Τηλ . 213 20 30 710             

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 352 

  

Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  της αριθ.16/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που 

αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων για τα υλικά 

αποχέτευσης» έτους 2019 με απευθείας ανάθεση. 

 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ    114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)». 

 Την 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή 

του Ν. 3463/2006. 

 Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

 Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6. 

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια».   

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν4412/2016. 

 Tις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019. 

 Την αριθ.πρωτ.8283/05-07-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί με α/α 

Α/361 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας, με την οποία διατέθηκε πίστωση 

20.000,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 με Κ.Α.25-



6142.002 και εγκρίθηκε για την  εργασία που αφορά: «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων για τα 

υλικά αποχέτευσης». 

 Την  αριθ.16/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου η οποία περιγράφεται 

αναλυτικά ως κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 Το αριθ.πρωτ. 8195/04-07-2019 αίτημα με για την ανωτέρω υπηρεσία  με ΑΔΑΜ: 19REQ005225052. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.    

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    

 Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.16/2019 μελέτης οι  οποίες συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας & αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας για την παροχή 

υπηρεσίας που αφορά «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων για τα υλικά αποχέτευσης» έτους 2019 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  έως του ποσού των 16.129,03 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 20.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)  σε βάρος του Κ.Α 25-6142.002 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΙΑΝΙΑ : 04-04/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8195 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                           
CPV 71900000-7   

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών 

εργαστηριακών ελέγχων για τα υλικά αποχέτευσης». CPV 71900000-7 

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας έχει ανάγκη την παροχή 
υπηρεσιών εργαστηριακών έλεγχων για τα έργα του Δήμου, ενδεικτικού κόστους 20.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η παροχή αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 Κοκκομετρική ανάλυση εδαφών αδρανών δοκιμή  

2 Ισοδύναμο άμμου δοκιμή  

3 Προσδιορισμός ορίων Atterberg (πλαστικότητα) δοκιμή  

4 Δοκιμή Los Angeles δοκιμή  

5 Μπλε του μεθυλενίου δοκιμή  

6 Δείκτης Πλακοειδούς δοκιμή  

7 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (Υγεία) δοκιμή  

8 Δοκιμή Proctor δοκιμή  

9 Δοκιμή CBR δοκιμή  

10 
Προσδιορισμός οργανικών προσμίξεων σε εδάφη με 

υγρή οξείδωση 
δοκιμή  

11 
Έλεγχος επι τόπου συμπύκνωσης εδαφών - αδρανών 

(T roxler) 
δοκιμή  

12 Εκχύλιση Ασφάλτου δοκιμή  

13 Κοκκομετρική ανάλυση μετά από εκχύλιση δοκιμή  

14 Παρασκευή δοκιμίων Marshall και προσδιορισμός 

ευστάθειας, παραμόρφωσης και πυκνότητας 

δοκιμή  



ασφαλτομίγματος 

15 
Προσδιορισμός μεγίστης θεωρητικής πυκνότητας και 

κενών ασφαλτομίγματος 
δοκιμή  

16 

Παρασκευή δοκιμίων και προσδιορισμός λόγου 

εφελκυστικών αντοχών υδρεμποτισθέντων προς μη 

υδρεμποτισθέντων δοκιμίων 

δοκιμή  

17 Δειγματοληψία πυρήνων ασφαλτοτάπητα πυρήνα  

18 
Προσδιορισμός πυκνότητας πυρήνων ασφαλτοτάπητα 

και ποσοστού συμπύκνωσης 
πυρήνα/στρώση  

19 Ύψος πυρήνων ασφαλτοτάπητα πυρήνα/στρώση  

20 Αποκατάσταση οπών ασφαλτοτάπητα πυρήνα  

21 Δειγματοληψία δοκιμίων σκυροδέματος δοκίμιο  

22 Έλεγχος αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος δοκίμιο  

23 
Συντήρηση και έλεγχος αντοχής σε θλίψη δοκιμίων 

σκυροδέματος (περιλαμβάνεται η ενοικίαση μητρών) 
δοκίμιο  

24 
Δειγματοληψία και έλεγχος αντοχής σε θλίψη πυρήνων 

σκυροδέματος με καπέλωμα 
πυρήνα  

25 
Μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού και 

απασχόληση προσωπικού εκτός εργαστηρίου 
μετάβαση  

26 Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων δοκιμών τεμ  

27 
Πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση 

αστοχίας υλικού ή εργασίας 

τεμ 
 

Η παρούσα δαπάνη με CPV 71900000-7 έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 20.000,00 € 

συμπερ/νου του Φ.Π.Α. 24%Χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας   

Η εκτέλεση της αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση παροχή υπηρεσίας, θα είναι για ένα έτος 

και έως εξάντλησης της εγγεγραμμένης πίστωσης, δηλ. του ποσού των 20.000,00€.  Λοιπά 

στοιχεία της προς ανάθεση παροχής υπηρεσίας  Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, 

κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας, για τη σύνταξη 

της μελέτης αυτής : 

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

 

ΔΕΝ 

απαιτού

νται 

X

X 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ 

  



τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΡ. ΜΕΛ.:    16/2019 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                           ΠΡΟΫΠ. : 20.000 € (με Φ.Π.Α.) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων  
για τα υλικά αποχέτευσης»

 
 
 

CPV 71900000-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΕΡΓΟ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΧΡΗΜΑΤ.: 

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 

Παροχή υπηρεσιών 

εργαστηριακών ελέγχων για τα 

υλικά αποχέτευσης 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

                                                                

20.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο ποιοτικός έλεγχος με εκτέλεση εργαστηριακών και επί τόπου 

δοκιμών/δειγματοληψιών για τα έργα του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

δοκιμών. 

Και συγκεκριμένα: 

Μετάβαση τεχνικού/ών στο έργο, μετά από αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με σκοπό τη δειγματοληψία υλικών ή την 

εκτέλεση επί τόπου μετρήσεων.  

Εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών στο εργαστήριο και έκδοση των σχετικών εκθέσεων δοκιμών. 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δοκιμών και πρόταση βελτίωσης του υλικού ή των επί τόπου εργασιών σε 

περίπτωση που απαιτηθεί και εφόσον είναι εφικτό. 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν αφορούν εδαφικά υλικά, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα και ασφαλτομίγματα. Θα 

ελέγχεται η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, καθώς και το 

κατασκευασμένο τμήμα του έργου με τα συγκεκριμένα υλικά (πχ επί τόπου συμπύκνωση σε επίχωμα, οδοστρωσία, 

ασφαλτοτάπητα). 

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα αμείβονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Παραρτήματος 1: 

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € για ένα έτος. 

Η προμήθεια θα γίνει εις βάρος του Κ.Α 25-6142.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019 στον οποίο υπάρχει 

πίστωση ποσού 20.000,00 €. 

Ενδεικτικά το κόστος ανά εργασία θα είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα , η πληρωμή θα γίνεται 

σύμφωνα με αυτόν απολογιστικά και έως 20.000,00 € συνολικά για ένα έτος, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να 



προβλεφθεί το είδος και η ποσότητα των εργαστηριακών ελέγχων οι οποίοι θα απαιτηθούν με την πρόοδο 

των υπό εκτέλεση  έργων . 

 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης είναι οι ακόλουθες:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ (€) 

1 Κοκκομετρική ανάλυση εδαφών αδρανών δοκιμή  

2 Ισοδύναμο άμμου δοκιμή  

3 Προσδιορισμός ορίων Atterberg (πλαστικότητα) δοκιμή  

4 Δοκιμή Los Angeles δοκιμή  

5 Μπλε του μεθυλενίου δοκιμή  

6 Δείκτης Πλακοειδούς δοκιμή  

7 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (Υγεία) δοκιμή  

8 Δοκιμή Proctor δοκιμή  

9 Δοκιμή CBR δοκιμή  

10 
Προσδιορισμός οργανικών προσμίξεων σε εδάφη 

με υγρή οξείδωση 
δοκιμή  

11 
Έλεγχος επι τόπου συμπύκνωσης εδαφών - 

αδρανών (T roxler) 
δοκιμή  

12 Εκχύλιση Ασφάλτου δοκιμή  

13 Κοκκομετρική ανάλυση μετά από εκχύλιση δοκιμή  

14 

Παρασκευή δοκιμίων Marshall και προσδιορισμός 

ευστάθειας, παραμόρφωσης και πυκνότητας 

ασφαλτομίγματος 

δοκιμή  

15 
Προσδιορισμός μεγίστης θεωρητικής πυκνότητας 

και κενών ασφαλτομίγματος 
δοκιμή  

16 

Παρασκευή δοκιμίων και προσδιορισμός λόγου 

εφελκυστικών αντοχών υδρεμποτισθέντων προς 

μη υδρεμποτισθέντων δοκιμίων 

δοκιμή  

17 Δειγματοληψία πυρήνων ασφαλτοτάπητα πυρήνα  

18 
Προσδιορισμός πυκνότητας πυρήνων 

ασφαλτοτάπητα και ποσοστού συμπύκνωσης 
πυρήνα / στρώση  



19 Ύψος πυρήνων ασφαλτοτάπητα πυρήνα / στρώση  

20 Αποκατάσταση οπών ασφαλτοτάπητα πυρήνα  

21 Δειγματοληψία δοκιμίων σκυροδέματος δοκίμιο  

22 
Έλεγχος αντοχής σε θλίψη δοκιμίων 

σκυροδέματος 
δοκίμιο  

23 

Συντήρηση και έλεγχος αντοχής σε θλίψη δοκιμίων 

σκυροδέματος (περιλαμβάνεται η ενοικίαση 

μητρών) 

δοκίμιο  

24 
Δειγματοληψία και έλεγχος αντοχής σε θλίψη 

πυρήνων σκυροδέματος με καπέλωμα 
πυρήνα  

25 
Μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού και 

απασχόληση προσωπικού εκτός εργαστηρίου 
μετάβαση  

26 Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων δοκιμών   

27 
Πρόταση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση 

αστοχίας υλικού ή εργασίας 

 
 

             Επισημαίνεται ότι :

Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει απαραιτήτως να αποδείξει ότι διαθέτει την 

απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου υπό την εποπτεία του Υπ. Υ. Με. 
προσκομίζοντας τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / 
Γ.Γ.Δ.Ε. 
Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO/IEC 17025:2005 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ. για τη διενέργεια δοκιμών. 

Οι συμμετέχοντες επίσης, θα καταθέσουν την προσφορά  τους, η  

οποία θα πρέπει να εμπεριέχει όλες  τις ανωτέρω εργασίες - υπηρεσίες με αναγραφή του 
κόστους αυτών.  
Οι τιμές θα είναι τιμές μονάδος ανά δοκιμή - υπηρεσία και το 
κόστος θα διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος 

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργασίας, οι 

χώροι θα καθαρίζονται από τα κατάλοιπα υλικών.  
Θα σφραγίζονται τυχόν οπές από αφαίρεση πυρήνων 
Θα εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

        

       

 

 

 

 



Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Κοκκομετρική ανάλυση εδαφών 

αδρανών 
δοκιμή  27,00  

2 Ισοδύναμο άμμου δοκιμή  30,00  

3 
Προσδιορισμός ορίων Atterberg 

(πλαστικότητα) 
δοκιμή  40,00  

4 Δοκιμή Los Angeles δοκιμή  35,00  

5 Μπλε του μεθυλενίου δοκιμή  35,00  

6 Δείκτης Πλακοειδούς δοκιμή  45,00  

7 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση 

(Υγεία) 
δοκιμή  120,00  

8 Δοκιμή Proctor δοκιμή  60,00  

9 Δοκιμή CBR δοκιμή  90,00  

10 

Προσδιορισμός οργανικών 

προσμίξεων σε εδάφη με υγρή 

οξείδωση 

δοκιμή  45,00  

11 

Έλεγχος επι τόπου 

συμπύκνωσης εδαφών - 

αδρανών (T roxler) 

δοκιμή  25,00  

12 Εκχύλιση Ασφάλτου δοκιμή  35,00  

13 
Κοκκομετρική ανάλυση μετά 

από εκχύλιση 
δοκιμή  25,00  

14 

Παρασκευή δοκιμίων Marshall 

και προσδιορισμός ευστάθειας, 

παραμόρφωσης και 

πυκνότητας ασφαλτομίγματος 

δοκιμή  45,00  

15 

Προσδιορισμός μεγίστης 

θεωρητικής πυκνότητας και 

κενών ασφαλτομίγματος 

δοκιμή  25,00  

16 

Παρασκευή δοκιμίων και 

προσδιορισμός λόγου 

εφελκυστικών αντοχών 

υδρεμποτισθέντων προς μη 

υδρεμποτισθέντων δοκιμίων 

δοκιμή  150,00  



17 
Δειγματοληψία πυρήνων 

ασφαλτοτάπητα 
πυρήνα  20,00  

18 

Προσδιορισμός πυκνότητας 

πυρήνων ασφαλτοτάπητα και 

ποσοστού συμπύκνωσης 

πυρήνα/ 

στρώση 

 20,00  

19 
Ύψος πυρήνων 

ασφαλτοτάπητα 

πυρήνα/ 

στρώση 

 5,00  

20 
Αποκατάσταση οπών 

ασφαλτοτάπητα 
πυρήνα  5,00  

21 
Δειγματοληψία δοκιμίων 

σκυροδέματος 
δοκίμιο  5,00  

22 
Έλεγχος αντοχής σε θλίψη 

δοκιμίων σκυροδέματος 
δοκίμιο  5,00  

23 

Συντήρηση και έλεγχος αντοχής 

σε θλίψη δοκιμίων 

σκυροδέματος (περιλαμβάνεται 

η ενοικίαση μητρών) 

δοκίμιο  6,00  

24 

Δειγματοληψία και έλεγχος 

αντοχής σε θλίψη πυρήνων 

σκυροδέματος με καπέλωμα 

πυρήνα  45,00  

25 

Μεταφορά προσωπικού και 

εξοπλισμού και απασχόληση 

προσωπικού εκτός 

εργαστηρίου 

μετάβαση  40,00  

26 
Έκθεση αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων δοκιμών 

Τεμ. 
 80,00  

27 

Πρόταση διορθωτικών 

ενεργειών σε περίπτωση 

αστοχίας υλικού ή εργασίας 

Τεμ. 

 250,00  

 Ο Δήμαρχος 

 

                                                                                                                                                                                   

Ισίδωρος Στ. Μάδης 

 
                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                        Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

16.129,03 

   3.870,97 

 20.000,00 

 

  


