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1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

1.1.  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης. 

Το παρών ρέμα καλούμενο με την επωνυμία «Απέσος» σχηματίζεται σε δασική 

περιοχή στην Δημοτική Ενότητα της Αγιάσου. Το ρέμα «Απέσος» ανήκει διοικητικά 

στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έπειτα από την διάσπαση του πρώην Δήμου Λέσβου. 

 

1.2. Συνοπτική Περιγραφή 

Ο χείμαρρος «Αγιάσου» ανήκει διοικητικά στην Δ.Ε. Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης, 

ο οποίος  προήλθε από τη διάσπαση του παλαιού Δήμου Λέσβου στους δυο (2) 

νέους Δήμους (Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου) μετά την τελευταία διοικητική 

αναδιάρθρωση κατ’ εφαρμογή του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43/9-3-2019) «Άρθρο 154 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010»   

Πρόκειται για φρεάτιο υδροφόρο σχηματισμό μέσης δυναμικότητας, που τροφοδοτεί 

απ’ ευθείας από τα νερά της βροχής τον ίδιο τον χείμαρρο, τους κλάδους του και τις 

ανάντη τοπικές υδροφορίες που αναπτύσσονται, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, 

στους αποσαθρωμένους μανδύες της τριαδικής σειράς σχηματισμών με μεταβασίτες 

και μεταϊζήματα κυρίως της δυτικής όχθης και στους κατακερματισμένους 

κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους της ανατολικής όχθης. 

Η υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου της Αγιάσου, οριοθετείται από τους ορεινούς 

σχηματισμούς του “Σανατορίου” και τον ορεινό όγκο “Καλαθού” νοτιοανατολικά, τον 

ορεινό όγκο “Κούτρα” στα ανατολικά και τον “Όλυμπο” στα νοτιοδυτικά, είναι 

έκτασης 3,9Km2 και περιμέτρου 9,9Km και ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του 

ποταμού Ευεργέτουλα, ο οποίος αποστραγγίζει μια λεκάνη απορροής έκτασης 

23,8Km2  και καταλήγει στον Κόλπο της Γέρας. Ο άξονας απορροής του χειμάρρου 

έχει κατεύθυνση από ΝΝΑ προς ΒΒΔ και μέση κλίση 6,3%.  

Η κοίτη του χειμάρρου έχει μέσο πλάτος περί τα 7m και αποτελείται από υλικά 

αποσάθρωσης των πρανών. Έτσι λοιπόν την απαρτίζουν κροκάλες, μερικές φορές 

μεγάλης διαμέτρου (70cm) με χάλικες και χοντρόκοκκες άμμους. Το πάχος των 

υλικών της κοίτης δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί και πάντως πρέπει να αλλάζει 

ανάλογα με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο που πληρώθηκε με τις χειμάρριες  

χερσαίες αποθέσεις. 

Στον χείμαρρο «Αγιάσου» πρόκειται να διατεθούν τα επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα του οικισμού της Αγιάσου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥΠ οικ. 1279/28-3-

2005 (ΦΕΚ 399 Β’) Απόφαση Νομάρχη Λέσβου. 
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1.3. Φυσικό Αντικείμενο Έργου 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση, 

την υδρολογική και την υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των γραμμών 

πλημμύρας του χειμάρρου «Απέσος» 

 

 1.3.1. Τοπογραφική αποτύπωση 

 Η τοπογραφική αποτύπωση θα αποτελείται από 

➢ Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση της κοίτης με επίγειες και 

φωτογραφικές μεθόδους, καθώς και της ζώνης εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής 

του υδατορέματος. 

➢ Διατομές σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία του υδατορέματος. 

➢ Σύνταξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων, διατομών, πινάκων, αρχείων σε 

συμβατική και ψηφιακή μορφή. 

➢ Όπου απαιτείται, θα γίνεται αναφορά σε τυχόν υφιστάμενα παλιότερα 

διαγράμματα ή αεροφωτογραφίες και εφαρμογή αυτών στο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

➢ Αναγραφή κτηματολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά υπάρχουν και όπου αυτά 

απαιτούνται. 

Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ με αρ. 

οικ.1400055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) 

Το πλάτος ζώνης αποτύπωσης είναι εβδομήντα πέντε (75) μέτρα και το μήκος 

ζώνης αποτύπωσης είναι τριακόσια (300) μέτρα.  

Από τον ανάδοχο μελετητή πρέπει να παραδοθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

➢ Τεχνική έκθεση εργασιών και μεθόδων εργασίας 

➢ Τεύχη υπολογισμών και επιλύσεων 

➢ Πίνακες ορθογώνιων συντεταγμένων και υψομέτρων των τριγωνομετρικών και 

πολυγωνομετρικών σημείων. 

➢ Σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500 

➢ Χαρακτηριστικές διατομές. 

➢ Τυχόν υπάρχοντα διαγράμματα ή αεροφωτογραφίες που ελήφθησαν υπόψη. 
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1.3.2. Υδρολογική μελέτη 

 Η υδρολογική μελέτη περιλαμβάνει τη γεωμορφολογική αναγνώριση δηλαδή την 

περιγραφή της γεωλογικής δομής, της εδαφικής κάλυψης και της γεωμορφολογίας και 

την κατηγοριοποίηση της βλάστησης της λεκάνης απορροής του προς οριοθέτηση 

υδατορέματος με εκτενέστερη αναφορά στο προς οριοθέτηση τμήμα κατά την οποία: 

➢ Περιγράφονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της λεκάνης που επηρεάζουν την 

επιφανειακή απορροή όπως π.χ οι χρήσεις γης. 

➢ Γίνεται συνοπτική περιγραφή του ευρύτερου γεωλογικού περιβάλλοντος και των 

γεωλογικών σχηματισμών, που συναντώνται στη λεκάνη απορροής, που 

επηρεάζουν την επιφανειακή απορροή. 

➢ Εκτιμάται κατά πόσο η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής υπόκειται σε 

φυσικές μεταβολές, όπως έλλειψη ευστάθειας φυσικών πρανών, κατολισθήσεις 

κλιτύων, φαινόμενα αποσάθρωσης – διάβρωσης ή σε μεταβολές από 

ανθρώπινες δράσεις, όπως δανειοληψίες, λατομεία, επιχωματώσεις κ.α. 

➢ Περιγράφονται οι θέσεις της εξεταζόμενης κοίτης, που εμφανίζουν σοβαρή 

εκδηλωμένη αστάθεια πρανών ή που προβλέπεται να εμφανισθούν μελλοντικά 

καθώς και περιοχές έντονων διαβρώσεων. 

➢ Καταγράφονται συνοπτικά τα συμπεράσματα για τις εκτιμήσεις και τα 

προβλήματα που προκύπτουν με βάση τα παραπάνω. 

 

1.3.3. Υδραυλική μελέτη  

 Με την υδραυλική μελέτη προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για την παροχή 

σχεδιασμού. Ειδικότερα, υπολογίζεται η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας του νερού 

(flow profile) κατά μήκος του υδατερέματος και προσδιορίζονται τα σημεία τομής της 

με τα πρανή του. Οι γραμμές εκατέρωθεν της κοίτης που ορίζονται από τα ως άνω 

σημεία τομές αποτελούν τις γραμμές πλημμύρας. Είναι ενδεχόμενο οι γραμμές αυτές 

ή τμήματα τους να βρίσκονται εκτός των πρανών, υποδηλώνοντας τότε ανεπάρκεια 

του υδατορέματος να διοδεύσει την παροχή πλημμύρας. Στη περίπτωση αυτή οι 

γραμμές πλημμύρας ορίζονται από τα σημεία της ελεύθερης επιφάνειας του νερού με 

το ανάγλυφο των παραρεμάτιων περιοχών. 

Ο ανάδοχος οφείλει για τις παραπάνω μελέτες να παραδώσει τα όσα περιγράφονται 

στο άρθρο 4 της ΚΥΑ με αρ. οικ.1400055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017). 
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

➢ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 28673/2338/12-11-2009 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του 

έργου «”Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Αγιάσου”, 

της Δ.Ε. Αγιάσου, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου». 

➢ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8870/236/6-3-2012 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την τροποποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου «”Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων του Δήμου Αγιάσου”, της Δ.Ε. Αγιάσου, του Δήμου Λέσβου, του Νομού 

Λέσβου» η οποία έληξε στις 31-12-2019. 

➢ Ότι στις 19-8-2019 με το υπ’ αριθ. 8447 συμφωνητικό, η ΔΕΥΑ Λέσβου ανέθεσε 

την εκπόνηση της μελέτης «Ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου “Εγκατάσταση 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Αγιάσου”, της Δ.Ε. Αγιάσου, του 

Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου» στον κ. Μανδυλά Χριστόφορο. 

➢ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11790/4-11-2019 αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου (ΠΕ.ΧΩ.) για την 

ανανέωση – τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Αγιάσου”, της Δ.Ε. Αγιάσου, του 

Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου». 

➢ Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4393/4-5-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προς τη 

ΠΕ.ΧΩ για την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων. 

➢ Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5265/26-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου περί των ελλείψεων του 

φακέλου για την ανανέωση - τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων Αγιάσου σύμφωνα με το οποίο απαιτείται να γίνει υδραυλική μελέτη 

που θα καθορίζει τις γραμμές πλημμύρας και να τροποποιηθεί το διάγραμμα 

κάλυψης αν απαιτείται. 

➢ Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1594/13-7-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου με την οποία εντάσσεται η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης και 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» το 

οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. 
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➢ Το γεγονός ότι στις 11-11-2019 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΡΓΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ”. 

Κατόπιν των παραπάνω, είναι απαραίτητη σύνταξη της μελέτης του θέματος 

προκειμένου να υλοποιηθεί η ανανέωση – τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων 

του έργου “ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΑΓΙΑΣΟΥ” οι οποίοι πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έναρξη των εργασιών 

κατασκευής του. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα γίνει στις παρακάτω δύο φάσεις: 

 

Α’ φάση: Τοπογραφικές Εργασίες 

 

Β’ φάση: Υδρολογική Μελέτη 

     Υδραυλική Μελέτη 

 

1 2 3 4

Α

  Καθαρός χρόνος εκπόνησης σταδίου

   Χρόνος εγκρίσεων - Θεωρήσεων

  Ειδική εντολή της Υπηρεσίας για έναρξη του σταδίου

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χρόνος Εγκρισης

ΦΑΣΕΙΣ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ

 
 
 
 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
4.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της παρούσας μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
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μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» ως 

αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Έγκριση της 

Α’ Βελτίωσης Προεκτιμώμενων Αμοιβών κλπ.». Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή Τκ = 

1,227. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά το κόστος ανά κατηγορία 

μελέτης και για τις επιμέρους εργασίες κάθε κατηγορίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητες 

Κόστος 
ανά 

μονάδα  

Τελική 
Αμοιβή 

(€) 

Συνολικό 
Κόστος  

(€) 

Κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλικών Έργων 

1 
ΥΔΡ. 14: Μελέτη οριοθέτησης 
ρεμάτων 

χλμ. 0,30  3226,50 3226,50 

  
Τύπος υπολογισμού: Α=60*β* (5+20* 
Σli2/3 +2,5* F1/3)*Τκ 

          

  
 όπου β=3  ΣLi=0,3 km  F=3,9 km Τκ= 
1,227 

          

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τκ. 1,227 

ΠΟΣΟ (Α) 3226,50 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΟΣΟ (Α) * Τκ.) 3958,92 

ΠΟΣΟ (Α) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3800,00 

Κατηγορία μελέτης 16 Τοπογραφικές Εργασίες  

2 
ΤΟΠ. 2.2: Αναγνώριση - χρήση 
τριγωνομετρικών σημείων για 
εξάρτηση πολυγωνομετρίας 

τεμ. 4 65 260 260 

3 
ΤΟΠ. 3.1α: Πολυγωνομετρίες (εκτός 
κατοικημένων περιεχών) 

τεμ. 6 50 300 300 

4 
ΤΟΠ. 5.1.2.: Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων με 
κλίση 10-40 % σε κλίμακα 1:500 

στρεμ. 22,5 40 900 900 

5 

ΤΟΠ. 5.2.: Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων με 
προσαύξηση κατά 60%, λόγω κάλυψης 
από φύτευση 

στρεμ. 22,5 30 405 405 

6 

ΤΟΠ. 5.5: Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων με 
προσαύξηση κατά 20%, λόγω μεγάλου 
αριθμού κατασκευών 

στρεμ. 22,5 40 180 180 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Τκ. 1,227 

ΠΟΣΟ (Β) 2045,00 

ΣΥΝΟΛΟ(ΠΟΣΟ (Β) * Τκ.) 2509,2 

ΠΟΣΟ (B) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2.400 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΟΣΑ A + B ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΤΡΟΓΓ.) 6.200,0 
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4.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

4.2.1. Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου 

ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάσει του τύπου: 

Α = 60 ∙ β ∙ (5 + 20 ∙ ΣLi2/3 + 2,5 ∙ F1/3) ∙ Τκ 

Όπου:  β = 3 για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 

τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

L = το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα = 0,30 km 

F = η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα = 3,90 km2 

 

Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το μήκος διευθέτησης σε χλμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.3.1. Τριγωνισμοί 

Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού 

δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 ευρώ. 

 

Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το τριγωνομετρικό σημείο (τεμ.) 

Υπολογισμός 

  τριγωνομετρικά σημεία 4 x 65,00  € 260,00 

                                                                                                                Τκ = 1,227 

Υπολογισμός 

μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χλμ.    L = 0,3 

έκταση της λεκάνης απορροής σε χλμ.2  F =  3,90 

                                                                β =  3 

                                                               Τκ = 1,227 

                                                                Α = 3.958,92 
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                                                                                                                 Α =  319,02 

 

4.3.2. Πολυγωνομετρίες 

Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) 

σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και 

τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο.  

Εκτός κατοικημένων περιοχών η τιμή ανέρχεται στα 50 ευρώ οπότε έχουμε 

  

Υπολογισμός 

πολυγωνομετρικά σημεία 6 x 50,00  €  300,00 

                                                                                                                Τκ = 1,227 

                                                                                                                 Α =  368,10 

 

4.3.3. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εγκαταστάσεων. 

Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των 

στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε 

στρέμμα με κλίμακα 1: 500  και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε ευρώ ως παρακάτω: 

Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το στρέμμα. 

Υπολογισμός 

Στρέμματα 22,5  x 40,00 € 900,00 

Στρέμματα 22,5  x προσαύξηση 60% x 30,00 € 405,00 

Στρέμματα 22,5  x προσαύξηση 20% x 40,00 € 180,00 

                                                                                                                Τκ = 1,227 

                                                                                                                 Α =  1.822,10 
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Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 

 

 

 

Μ. Γεωργακή 

Τεχνολόγος Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

 

 

 

Ν. Αναστασίου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 275/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

 

Παρασκευάς Φινδανής 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 


