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Η κειέηε απηή αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο για τρονικό 

διάζηημα ενός έηοσς από ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης (ενηός ηοσ 2019) ζην Γήκν 

Υεξζνλήζνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/1985 (Φ.Δ.Κ. 177/Α/1985) 

«Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/1996 

(Φ.Δ.Κ. 11Α/1996) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ζηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ» φπσο απηά ηζρχνπλ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ θαηά εηήζην 

κέζν φξν πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη δχλαηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ 

αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο  

• ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή 

• ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή 

• ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ) ή 

• ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ. 

χκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ. 88555/3296/88 Κ.Τ.Α. «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.» (Φ.Δ.Κ. 721/Β/1988) πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/1989 ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ επεθηείλεηαη 

θαη ζην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/1988(ΦΔΚ 

138Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο, επίπεδν γλψζεσλ 

θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο 

ηνπ άξζ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν.1568/85 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

θαζνξίδνληαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, θαζψο θαη ην 

απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ ηνπ. Σέινο ζχκθσλα κε ην Ν.3850/2010(ΦΔΚ 84Α/2-

6-2010) θπξψζεθε ν θψδηθαο λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζ. 14 θαη 15 ηνπ Ν. 3850/2010 ν ηερληθφο αζθάιεηαο 

παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ 



αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ 

βηβιίν, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο 

εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζ' απηφ ην βηβιίν. Δηδηθφηεξα ν ηερληθφο αζθάιεηαο: 

α) ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

θαη γεληθά νξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

β) ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο 

ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γήκνπ.  

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε:  

α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε 

ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο 

θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο,  

β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 

γ) λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 

παξφκνησλ αηπρεκάησλ.  

δ) λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε 

δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη 

ππνρξέσζε:  

α) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο, 

β) λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο. 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

Σα πξνζφληα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζ.9 ηνπ Ν.3144/2003 

θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3850/2010. Δηδηθφηεξα: 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα, αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή: 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ 

ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.).  

β) πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 



ηελ πα-ξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γ) πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ 

Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.)  

2. Πξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα 

ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο 

ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο β΄ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

3. Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή απφ εμεηδηθεπκέλα 

Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε 

πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 κεηψλεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

4. Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή 

πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 

5. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

6. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (.Τ.Α.Δ.), 

θαζνξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν γλψζεσλ θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ ηερληθνχ 

αζθάιεηαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Με ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα απηά είλαη δπλαηή ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 10, 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο. 

 

Οη εηδηθφηεηεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε άηνκα κε ηα 

αλσηέξσ πξνζφληα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ 

πίλαθα ηνπ άξζ.13 ηνπ Ν.3850/2010 θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαηά κήλα 

θαζψο θαη ην σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ Ν. 3850/2010. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη απφ ην άξζ. 42 ηνπ Ν.3850. Οη 

παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ 

Σερληθνχ ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο 

πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν ηερληθφο 

ζα έρεη επαθέο κε ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα νξηζηεί ζε θάζε εγθαηάζηαζε, φπνπ ζα 

ζπδεηνχληαη ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα γίλνληαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ-ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Δθφζνλ ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζε ΔΞΤΠΠ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζ. 23 

ηνπ Ν.3850/2010. 



Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

σξψλ εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ε 

θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο θαη νη 

εηήζηεο ψξεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 0,4. Σν 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ θαζαξηφηεηα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία Β θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 

2,5. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ:  

189 εξγαδφκελνη δεκνζίνπ δηθαίνπ & ανξίζηνπ ρξφλνπ (119 δηνηθεηηθνί & 70 

εξγαηνηερλίηεο) 

2 εξγαδφκελνη δεκνζίνπ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 1 έηνο , 2 εξγαδφκελνη θνηηεηέο 

κε πξαθηηθή άζθεζε (ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο) θαη 3 αζθνχκελνη δηθεγφξνη 

12 επνρηθνί εξγαηνηερλίηεο για 8 μήνες  

3 επνρηθνί νδεγνί απνξξηκαηνθφξσλ για 8 μήνες 

8 Τδξνλνκείο για 5 μήνες 

8 επνρηθνί εξγαηνηερλίηεο για 2 μήνες 

80 επνρηαθνί κε ηε ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΟΑΔΓ (39 εξγαηνηερλίηεο & 41 

Γηνηθεηηθνί) γηα 8 μήνες 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Απαηηνχκελεο ψξεο παξνπζίαο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο αλά έηνο 

[(119+2+2+3+41)*0,4]+[(70+12+3+8+8+39)*2,5)]= 416,8 ψξεο/έηνο 

Κφζηνο αλά ψξα 15 επξψ  

Δηήζην (απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) θφζηνο ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο 

416,8*15 = 6.252,00 + Φ.Π.Α. 24% = 7.752,48 επξψ. 

 

πλνςίδνληαο ε δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 7.752,48 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Η 

ακνηβή δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζπλνιηθά κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο είηε ηκεκαηηθά 

αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Γήκν ηα λφκηκα παξαζηαηηθά. Η αλσηέξσ δαπάλε ζα 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019. Η αλάζεζε εξγαζηψλ ζα 

εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 

14/ 11 / 2018 

 Η πληάμαο 

 

 

 

 

 

Τθαληή νθία 

Μεραλνιφγνο Μεραλ. ΣΔ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 14 / 11 / 2018 

Ο Αλαπι. Πξντζη. Σκήκ. 

 

 

 

 

 

ππξιηδάθεο Γεκνζζέλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14 /11 /2018 

Η Πξντζηακέλε ηεο 

Γ/λζεο 

 

 

 

 

Πηηαξίδε Μαξία 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 ΓΗΜΟ: Υερζονήζοσ  

ΔΡΓΟ: Ανάθεζη σπηρεζιών 

ηετνικού αζθαλείας 
 

Πξνυπνινγηζκφο: 7.752,48 ΔΤΡΩ 

Υξεκαηνδφηεζε: Έζοδα 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/α Είδος Εργαζίας Μον.Μεηρ. Ποζόηηηα Σιμή Μον. Δαπάνη 

1 
Δξγαζία Σερληθνχ 

Αζθαιείαο 
Ώξεο 416,8 15,00 6.252,00 

ΤΝΟΛΟ   ΓΑΠΑΝΗ 6.252,00 

Φ.Π.Α. 1.500,48 

ΓΔΝΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ 7.752,48 

 

 

 

 
14/ 11 / 2018 

 Η πληάμαζα 

 

 

 

 

 

Τθαληή νθία 

Μεραλνιφγνο Μεραλ. ΣΔ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 14/ 11 / 2018 

Ο Αλαπι.Πξντζη.Σκήκαηνο 

 

 

 

 

 

ππξιηδάθεο Γεκνζζέλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14/ 11 /2018 

Η Πξντζηακέλε ηεο 

Γ/λζεο 

 

 

 

 

Πηηαξίδε Μαξία 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 




