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                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : όπισθεν γηπέδoυ                                                   
Ταχ. Κώδικας : 572 00
Τηλέφωνο : 23940 25243         
Τηλεομοιότυπο : 23940 25249                                            

                                                             

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ενός καταστροφέα για τις ανάγκες 
του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου»

   Για να καλυφθεί η ανάγκη της προμήθειας ενός καταστροφέα, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 2.970,00 € με Φ.Π.Α. 24%, με C.P.V. 16810000-6 (Μέρη 
γεωργικών μηχανημάτων), πρέπει να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες 
για την σύναψη σύμβασης η οποία θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα.

   

                       Ο Συντάξας
      Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
 

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών: 07/2020

«Προμήθεια ενός καταστροφέα» 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ
«Προμήθεια ενός καταστροφέα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.970,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια ενός καταστροφέα»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
    Το παρών τεύχος προϋπολογισμού 2.970,00 € με τον ΦΠΑ 24%, συντάσσεται 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, με 

την προμήθεια καταστροφέα.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό αριθμό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 16810000-6 (Μέρη γεωργικών 

μηχανημάτων).

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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4. Του Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»,

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,

6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Του Π.Δ. 80/2016,
8. Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

        

                                                                                                                
                                                                       

              

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
          
        ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Προμήθεια ενός καταστροφέα»

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδος (€) Σύνολο (€)
Καταστροφέας βαρέου 

τύπου Τεμάχιο 1,00  2.395,16 2.395,16
Σύνολο 2.395,16

Φ.Π.Α. 24% 574,84
Γενικό Σύνολο 2.970,00

            

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
          

        ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
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«Προμήθεια ενός καταστροφέα»

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο υπό προμήθεια καταστροφέας θα είναι ειδικός για τον καθαρισμό χόρτων και 

κλαδιών διαμέτρου έως 5cm από δρόμους, αυλάκια, κανάλια και οπορώνες. 

Ο καταστροφέα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής: 

 Πιστοποιητικό ασφάλειας CE 

 Ειδικός για καθαρισμό χόρτων και κλαδιών διαμέτρου έως 5cm από  

δρόμους, αυλάκια, κανάλια, επίσης είναι κατάλληλος για οπωρώνες 

 Μαντεμένιο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης με καστάνια 

 Μακράς διάρκειας ζωής ρουλεμάν

 Διπλή επένδυση στο πάνω μέρος

 Εξωτερικός τεντωτήρας

 Ψηφιακά ζυγισμένο στροφείο με σφυριά ή μαχαίρια 

 Εμπρόσθια προστατευτικά λαμάκια

 Προσαρμογή ύψους εργασίας από τα πέδιλα/γλύστρες

 Ρυθμιζόμενο ράουλο στο πίσω μέρος με ξύστρα

 Μετάδοση κίνησης με ιμάντες

 Βάση στήριξης

 Διεθνή ζεύγη τριών σημείων κατηγορίας ΙΙ

 Ιπποδύναμη τουλάχιστον 40 hp

 Βάρος περίπου 550 Kg

 Βαρέως τύπου επικλινής τουλάχιστον 140 cm 

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
          
        ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
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«Προμήθεια ενός καταστροφέα»

Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός καταστροφέα, 

για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την συνολική προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 

των 2.970,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον 

κωδικό εξόδων που θα ορίσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Του Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»,

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
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6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Του Π.Δ. 80/2016,
8. Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

Άρθρο 3
Στοιχεία της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι:

1. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

2. Η προσφορά του αναδόχου

3. Το συμφωνητικό

Άρθρο 4ο 
 Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή 

συνοπτικού διαγωνισμού δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 

περίπτωση α) του ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης στην περίπτωση για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).

Άρθρο 5
Προσφορά

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.     

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της 

ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Άρθρο 6
Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της προμήθειας 

θα κληθεί να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.
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Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την 

υπογραφή του συμφωνητικού στο εργατάξιο του Δήμου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί α) να παραλάβει το 

υλικό β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης γ) να απορρίψει το υλικό. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των υλικών και 

213 σχετικά με την απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 9
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει με την εξόφληση της συμβατικής αξίας 

που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή του.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ελάχιστον είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.

Άρθρο 10ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, 
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 11ο

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που 

έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, β) 

εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το είδος όπως περιγράφεται στο 

παρόν τεύχος στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν 

φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση και β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) 

ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) 

είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από το ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάπτωση 

της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του νόμου.
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Άρθρο 12ο

Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 13ο

Πληρωμές, φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 14ο

Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 15ο

Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα 

επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια 

Θεσσαλονίκης.

            

               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
                                                      
             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
          

        ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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