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Άρθρο 1. Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του έργου
Η  εκτέλεση  του  έργου  στο  οποίο  αναφέρεται,  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του
Ν.3669/2008 και του υπ΄ αριθμ. 889/1979 νόμου περί αναθεωρήσεως τιμών.

Άρθρο 2. Εγκύκλιοι προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων
του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του
εκτελούμενου  έργου  τεχνικές  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  και
Δημοσίων Έργων, οι οποίες αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή
το τιμολόγιο.

Άρθρο 3. Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

1 Το εργολαβικό συμφωνητικό
2 Η διακήρυξη δημοπρασίας
3 Έντυπο οικονομικής προσφοράς
4 Το τιμολόγιο της μελέτης
5 Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
6 Η  τεχνική  συγγραφή  υποχρεώσεων  και  οι  προδιαγραφές

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τα παραρτήματά τους .
7 Η τεχνική περιγραφή
8 Ο προϋπολογισμός μελέτης
9 Οι  τεχνικές  μελέτες  εφαρμογής  των  οικοδομικών  εργασιών  και  των

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
10 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία (άρθρο 32 Π.Δ. 609/85)

Άρθρο 4. Εγγύηση – Προθεσμία αποπεράτωσης



Αυτές ορίζονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τη διακήρυξη.

Άρθρο 5. Πρόοδος έργου – κυρώσεις λόγω καθυστέρησης
α. Το ενδεχομένως στη μελέτη του έργου συνημμένο διάγραμμα προγραμματισμού
παρέχει  ενδεικτικά την πρόοδο των επί  μέρους εργασιών,  εντός της  συνολικής
προθεσμίας  αποπεράτωσης  αυτού  της  προβλεπόμενης  στην  ειδική  συγγραφή
υποχρεώσεων ή τη διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να
εγκρίνει τροποποίηση του διαγράμματος αυτού εφόσον αυτή υποβληθεί πριν την
έναρξη των εργασιών και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης του όλου έργου.
β. Όταν δεν έχει συνταχθεί  διάγραμμα προγραμματισμού για την εκτέλεση του
έργου, οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την
Υπηρεσία με πίνακα εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα
και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται
σε  κάθε  στιγμή  να  απαιτήσει  από  τον  ανάδοχο  να  αυξήσει  τον  αριθμό  των
συνεργείων,  τις  υπερωρίες  και  τον  αριθμό  των  μηχανημάτων,  αν  κρίνει  ότι  ο
ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
δ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας  που  ορίζεται  με  το  διάγραμμα  ή  τον  πίνακα  των  εργασιών  σε
περάτωση των όσων αναφέρονται σε αυτά δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την
διαδικασία του άρθρου του Π.Δ. 171/1987 «περί εκτελέσεως έργων ΟΤΑ».
ε.  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί  λεπτομερές  ημερολόγιο  που υπογράφεται
καθημερινά από αυτόν και εκπρόσωπο της υπηρεσίας, αν τούτο ήθελε απαιτηθεί
από αυτή.

Άρθρο 6. Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες, πλήρως περαιωμένων εργασιών
και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας από αυτές. Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του
τιμολογίου περιλαμβάνονται:
α.  Οι  δαπάνες  λειτουργίας  των  απαιτούμενων  για  τη  εκτέλεση  κάθε  εργασίας
μηχανημάτων, ήτοι τα μισθώματα, τα καύσιμα που απαιτούνται και λιπαντικά ο
λόγω ημεραργιών ή άλλης αιτίας επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς
στον  τόπο  του  έργου  και  επιστροφής  των  μηχανημάτων,  οι  δαπάνες
εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα αυτών.
β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού
εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες,
ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους  εργάτες  για  ημερομίσθια  αυτών,  ημεραργίες,
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.

2



γ.  Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  κάθε  είδους  εργασίας  υλικών  με  τις
φορτοεκφορτώσεις  και  τις  μεταφορές  αυτών  με  κάθε  μέσο  από  τον  τόπο  της
παραγωγής  ή  προμήθειας  στον  τόπο  των  έργων  ως  και  κάθε  υλικό  που  δεν
κατονομάζεται  ρητά,  αλλά ενδεχόμενα να απαιτείται  για  την πλήρη συντέλεση
κάθε εργασίας.
δ. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την
προσωρινή κατάληψη έκτασης για μεταφορά ή αποθήκευση αυτών.
ε. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων
και υλικών.
στ. Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την
πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  εργασίας,  για  την  οποία  η  σχετική  τιμή  του
τιμολογίου μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να
θεμελιωθεί  αξίωση  ή  διαμφισβήτηση  που  να  αφορά  τις  ποσότητες  και  τις
αποστάσεις  μεταφοράς  των  υλικών  που  εισέρχονται  για  κάθε  εργασία  ή  τις
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ή τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών.

Άρθρο 7. Ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος αναδόχου
Στην έννοια του, κατά το άρθρο 5 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 171/1987 Π.Δ. ποσοστού
γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας
των εργασιών που θα εκτελεσθούν με τιμές μονάδας εργασίας που καθορίζει το
συμβατικό τιμολόγιο ή τα Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που θα συνταχθούν, διαλαμβάνονται:
α. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις,  ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι
δαπάνες  για  την  κανονική  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  του  εργοταξίου
(ύδρευση, θέρμανση κλπ)
γ.  Τα  έξοδα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  σύναψης  σύμβασης,  εγκατάστασης
εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
δ. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και κάθε
άλλης φύσης επιβαρύνσεις
ε.  Έξοδα  εφαρμογής  των  εγκεκριμένων  χαράξεων,  δοκιμής  των  υλικών  και
δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ.  Έξοδα  ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του
εργολάβου και πάσης φύσεως αποζημιώσεις προς τρίτους, για ζημιές σε πρόσωπα
και πράγματα.
ζ.  Έξοδα  καθαρισμού  των  έργων  και  του  εργοταξίου  και  αποκόμισης  των
προϊόντων σε κάθε θέση επιτρεπόμενη από την Αστυνομία
η. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι αναγκαίο για την ορθή
και έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση την εργασιών και
που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
όπως επίσης και κάθε είδους επισφαλή έξοδα
θ. Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου καθορίζεται σε 18%
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Άρθρο 8. Ποιότητα υλικών – έλεγχος αυτών – δείγματα
Τα υλικά  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  να  πληρούν  τους  όρους  των
αντιστοίχων  τεχνικών  προδιαγραφών.  Δείγματα  των  υλικών  πρέπει  να
υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη χρηματοδότηση. Υλικά και λοιπά είδη που
χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς  έγκριση  θα  απορρίπτονται  εφόσον  διαπιστωθεί  η
ακαταλληλότητά  τους.  Τα  απαιτούμενα  δείγματα  και  περιγραφικά  στοιχεία  θα
λαμβάνονται  έγκαιρα προς της χρήσεως και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία.
Στη  συνέχεια  όταν  απαιτείται,  τα  δείγματα  θα  αποστέλλονται  για  εξέταση  σε
κατάλληλο  κρατικό  εργαστήριο  δοκιμής  υλικών.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα
συσκευάζονται  κατάλληλα  και  θα  αναγράφουν  το  όνομα  του  υλικού  και  του
εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης,
την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, όπως και
το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το
δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα
υλικά.

Άρθρο 9. Αναλογίες υλικών
Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθοριζόμενες στο τιμολόγιο ή τη
συγγραφή υποχρεώσεων αναλογίες υλικών. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να
κοσκινίζονται  και  να  μετρώνται  με  κιβώτια  καθορισμένων  διαστάσεων  για  να
επιτυγχάνονται οι αναλογίες που πρέπει.

Άρθρο 10. Μηχανικός εξοπλισμός
Ο  τυχόν  απαιτούμενος  για  την  εκτέλεση  του  έργου  μηχανικός  εξοπλισμός
προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο
εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα
και  δαπάνες  αυτού,  η  δε  υπηρεσία  δεν  θα  αναλαμβάνει  καμία  υποχρέωση  ή
ευθύνη.

Άρθρο 11. Ατυχήματα και ζημιές
Οι  ανάδοχοι  έργων  που  εκτελούνται  εντός  ασφαλιστικών  περιοχών  ΙΚΑ
υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που θα απασχοληθεί απ΄
αυτούς. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών
ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που
τυχόν θα χρησιμοποιήσουν το οποίο είναι ασφαλισμένο από το ΙΚΑ και δεν έχει
διακοπεί  η  ασφάλιση  του.  Το  υπόλοιπο  προσωπικό  υποχρεούται  επίσης  να
ασφαλίσει σε μια των ανεγνωρισμένων του Δημοσίου ασφαλιστικών εταιρειών. Η
δαπάνη  για  τα  ασφάλιστρα  που  θα  καταβληθούν  στο  σύνολο  τους  ήτοι
εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου, βαρύνει αυτόν. Ο ανάδοχος
δεν τελεί σε σχέση «προκτήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά
αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις
ατυχημάτων  του  ίδιου  και  του  πάσης  φύσεως   προσωπικού  του  ως  και  για
αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης
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φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα
υλικά του κλπ σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των
Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης
του εργοδότη.

Άρθρο 12. Φόροι τέλη και κρατήσεις
Ο ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  υπόψη  ότι  υπόκεινται  σε  όλους  ανεξαιρέτως  τους
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός
και ότι υποχρεούται να καταβάλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό τα δώρα εορτών
Πάσχα ή Χριστουγέννων, τις άδειες, τα επιδόματα αδείας και τις προσαυξήσεις
των ημερών υποχρεωτικής αργίας αν εργαστεί τις ημέρες αυτές το προσωπικό του,
σύμφωνα  πάντα  με  τις  αποφάσεις  του  Υπουργού  Εργασίας.  Εάν  μετά  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Άρθρο 13. Μελέτη συνθηκών του έργου
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός
υπόψη του κατά τη σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου,
ήτοι τη θέση του έργου και  των μερών αυτού,  τις απαιτούμενες με κάθε μέσο
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση
των  δρόμων,  την  ανάγκη  κατασκευής  δρόμων  προσπέλασης,  την  ευχέρεια
εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες,
τη  δίαιτα  των  ρευμάτων  και  οποιεσδήποτε  άλλες  τοπικές  ειδικές  και  γενικές
συνθήκες,  τα  όποια  ζητήματα  προκύψουν  τα  οποία  με  οποιονδήποτε  τρόπο
μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν
σύμφωνα με τη σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 14. Φύλαξη υλικών κατασκευών που υπάρχουν και μέσων προστασίας
βλάστησης

α. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα
καθώς  και  τις  απ΄  αυτόν  εκτελούμενες  εργασίες.  Σχετικές  διαταγές  της
επιβλέπουσας  υπηρεσίας  εκτελούνται  απ΄  αυτόν,  σε  αντίθετη  δε  περίπτωση  τα
μέτρα φύλαξης,  προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται  από τον εργοδότη, των
αντιστοίχων δαπανών καταλογιζομένων σε βάρος του αναδόχου
β. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που πρέπει για τη φύλαξη και προστασία
των  πλησίον  των  εκτελουμένων  έργων  κάθε  φύσεως  κοινωφελών  έργων  προς
πρόληψη  ζημιών  σε  αυτά  ή  διακοπής  της  λειτουργίας  τους.  Ζημιές  που
προκλήθηκαν  από  αμέλεια  του  αναδόχου  επανορθώνονται  αμέσως  απ’  αυτόν,
διαφορετικά  η  επανόρθωση  γίνεται  από  τον  εργοδότη  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του αναδόχου
γ. Ο ανάδοχος προφυλάσσει  και προστατεύει  την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου και ευθύνεται για
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κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και  καταστροφή φυτείας όχι  απαραίτητης  για την
εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει.

Άρθρο  15.  Πρόληψη  ατυχημάτων,  Μέτρα  υγιεινής  και  ασφάλειας  της
κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις  υποχρεώσεις και  τις ευθύνες που έχει  από τις
διατάξεις του νόμου που ισχύουν λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων
στο προσωπικό του και κάθε τρίτο ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σε
αυτούς. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα μέσα
σε κατοικημένους χώρους επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη νύκτα. Εντολές
της  υπηρεσίας  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  εφαρμόζονται  με
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το φαρμακευτικό υλικό
που απαιτείται για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 16. Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάμει χρήση οπουδήποτε
τμήματος  του έργου που έγινε  μερικώς ή ολικώς χωρίς  να θεωρείται  ότι  αυτό
αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν αποπερατώθηκε σύμφωνα με
την σύμβαση, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το άρθρο 56 Π.Δ. 171/1987. Αν η
ανωτέρω κατοχή  ή  χρήση  ήθελε  καθυστερήσει  την  πρόοδο  της  εργασίας  τότε
χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περάτωσης του
έργου.  Σε  περίπτωση  που  η  χρήση  του  έργου,  πριν  την  αποπεράτωσή  του
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ΄
αυτόν τις πράγματι απόλυτα δικαιολογημένες δαπάνες.

Άρθρο 17. Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρμογές επί του εδάφους
Κάθε εργασία,  που είναι  αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας  για την στο
έδαφος  εφαρμογή  των  εγκεκριμένων  χαράξεων,  εκτελείται  με  επιμέλεια  και
δαπάνες  του  αναδόχου,  κατά  τις  οδηγίες  της  υπηρεσίας,  η  οποία  ελέγχει  την
ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι δαπάνες των ανωτέρω
εργασιών σε υλικό και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 18. Απαλλοτριώσεις
Οι  απαλλοτριώσεις  που  απαιτούνται  να  γίνουν  για  την  εκτέλεση  των  έργων
γίνονται με φροντίδα του εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και οι
αντίστοιχες  αποζημιώσεις  βαρύνουν  αυτόν.  Καμία  ευθύνη  ή  υποχρέωση
αποζημίωση αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της παράτασης
της προθεσμίας περάτωσης,  στην περίπτωση καθυστέρησης της περάτωσης του
έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.  Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  το  τρίμηνο  ο
ανάδοχος  δικαιούται  να  ζητήσει  τη  διάλυση  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  το
άρθρο52 του Π.Δ. 28/1980.
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Άρθρο 19. Κρατήσεις
Σχετική  εγκύκλιος  υπ΄  αριθμ.  100842/19-11-1969  και  20000/Εγκ.36/14-3-1984
Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 20. Χρόνος εγγύησης 
Ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 21. Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός
Εκδίδεται  με  βάση  τα  πρωτόκολλα  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του
έργου.  Τα  στοιχεία  αυτά  αποτελούν  τα  μόνα  δικαιολογητικά  έκδοσης  του
εξοφλητικού λογαριασμού. Αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στο
λογαριασμό. Πριν τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο
η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και ΤΕΑΔΕΕΣ
περί εξόφλησης όλων των σχετικών με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών
εισφορών.
                                                         
       Βόλος,   2   /   12  /2013                                                     Βόλος,    2   /    12  /2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                     Ο                                                                              Ο
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                             ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β
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