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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 21/26-3-2018 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
ΘΔΜΑ : Έγθξηζε θαηάξηηζεο κεηξώνπ Δξγνιεπηηθώλ Δηαηξηώλ θαη θαζνξηζκόο 
ηηκώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1/5/2018 έσο 30/4/2019. 

 
ηε Μπηηιήλε θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ 2018 θαη 

ώξα 09:30 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ, κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 13847/22-03-2018 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 
επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα ελληά (9) 
κέιε ηεο παξόληα ήηαλ έμη (6) ηαθηηθά, ήηνη : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Σζνππήο Παλαγηώηεο, Πξόεδξνο 
2.- Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο, ηαθηηθό κέινο 
3.- ηεξγίνπ Θεόδσξνο, ηαθηηθό κέινο 
4.- Ησζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέινο 
5.- Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6.- Κνπκαξάο Αληώληνο, ηαθηηθό κέινο. 

1.- Κπξαηδήο-Υξπζνζηόκνπ Δπζηξάηηνο, 
Αληηπξόεδξνο 
2.- Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο, ηαθηηθό 
κέινο 
3.- Καξαγεσξγίνπ Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό 
κέινο. 

Ο θνο Κνπκαξάο εηζήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 
ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε ε δεκνηηθή 

ππάιιεινο αββίλνπ Διέλε.  
 
Με πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο, πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
απνθάλζεθε νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ παξόληνο ζέκαηνο θαη ην ζπδεηά πξν 
εκεξεζίαο, κε αύμνληα αξηζκό 5. 

 
Δλ ζπλερεία, ν Πξόεδξνο – Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ, Καηαγξαθήο θαη 

Γηεξεύλεζεο, Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. 
13398/21-3-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιινληνο, θαη 
Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αλαθνξηθά κε ηε θαηάξηηζε Μεηξώνπ Δξγνιεπηηθώλ 
Δηαηξεηώλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη θαζνξηζκό ηηκώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο 
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ πεξίνδν από 1/5/2018 έσο 30/4/2019. 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, 
 
 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
β) ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ ζε δηαρείξηζε θξίζεσλ από θπζηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, 
γ) ηηο εγθπθιίνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πεξί αληηκεηώπηζεο 

Πιεκκπξηθώλ Φαηλνκέλσλ, Υηνλνπηώζεσλ, εηζκώλ θαη Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, 
δ) ηε ιήμε ηζρύνο ηνπ πξνεγνύκελνπ κεηξώνπ Δξγνιεπηηθώλ Δηαηξεηώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ Γήκνπ θαζώο θαη ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο έγθξηζεο 
ηηκώλ, 

ε) ηνλ Πίλαθα αλάιπζεο ηηκώλ κεραλεκάησλ ηηκνινγίσλ Α΄ Σξηκήλνπ 2012 
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ (ΤΓΡ., ΝΑΣΔΟ, ΛΗΜ., ΟΗΚ.), 

ζη) ηελ ππ’ αξηζκ. 378/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
δ) ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 

αλαγθώλ από ππεξεζίεο ηεο επηθξάηεηαο θαη  
ε) ηελ ππ’ αξηζκ. 13398/21-3-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνηόηεηαο Εσήο, 

Πεξηβάιινληνο, θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη 
ζην παξόλ απόζπαζκα 

 
Απνθαζίδεη νκόθσλα 

 
Α) Δγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε Μεηξώνπ Δξγνιεπηώλ (εηαηξίεο – θπζηθά πξόζσπα) γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ 
πεξίνδν από 1/5/2018 έσο 30/4/2019 κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 
κε ηηο θάησζη θαηεγνξίεο κεραλεκάησλ θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο απνδεκίσζεο άλεπ 
Φ.Π.Α. : 
 

 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ  ΣΙΜΗ (Δπξώ) ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

JCB 40 

BOBCAT 40 

ΦΟΡΣΖΓΑ <5 ηόλσλ 30 

ΦΟΡΣΖΓΑ >5 ηόλσλ 50 

ΦΟΡΣΩΣΖ 50 

GRADER 50 

ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΟ 50 

ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΖ ΣΑΠΑ 60 

ΠΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΑΡΔΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 90 

ΠΡΟΩΘΖΣΖ ΓΑΗΩΝ (ΜΠΟΤΛΣΟΕΑ D7) 50 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 40 

ΔΡΓΑΣΖ  10 

ΥΔΗΡΗΣΖ 12 
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ηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε 
εξγαζίαο - απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ ρεηξηζηνύ ηνπ θαη ηνπ βνεζνύ ρεηξηζηνύ 
ηνπ, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη, γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ πξνο αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ 
από πιεκκύξεο, νη νπνίεο ζα  ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά πεξίπησζε από ηε 
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία.  
Ωο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ, γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ, 
νξίδεηαη απηόο πνπ αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο θαη πεξαηώλεηαη απηόο ν ρξόλνο κεηά από 
ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 
ηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ 
κεραλεκάησλ από ην ζεκείν πνπ επξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ θαινύληαη από ηελ 
ππεξεζία , θαζώο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη απνκάθξπλζεο ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο 
απαζρόιεζήο ηνπο. 
Δπίζεο ζηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη, 
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηα θάησζη: 
 
 
• Ζ δηάζεζε ελόο εξγνδεγνύ-ζπληνληζηή γηα θάζε ζπλεξγείν 
• Ζ ακνηβή ηπρόλ αλακνλήο θαηά ην ρξόλν απαζρόιεζεο από ηε ζηηγκή ηεο εληνιήο ηεο 
ππεξεζίαο γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ, κέρξη ηε ιήμε απηήο 
• Οη δαπάλεο πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε 
είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο εξγαζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο θαη ζα 
νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ, ησλ ππνδείμεσλ 
ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 
• Οη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηάζεζε από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ ελόο (1) 
νρήκαηνο ηύπνπ JEEP (4Υ4), γηα ηηο κεηαβάζεηο ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
πξνζσπηθνύ επίβιεςεο (επηβιέπσλ, Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θιπ) κε θάιπςε από ηνλ 
αλάδνρν όισλ ησλ θάζε είδνπο δαπαλώλ ηνπο (θαύζηκα, ιηπαληηθά, επηζθεπέο, 
ζπληεξήζεηο, αζθάιηζε θιπ) 
Οη παξαπάλσ ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηώλ, 
νη νπνίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ έθηαθηνπ ζπκβάληνο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο εξγνιήπηεο (εηαηξείεο – θπζηθά πξόζσπα) νθείινπλ κε έγγξαθε 
δήισζή ηνπο λα απνδερζνύλ ηηο πξνηεηλόκελεο ηηκέο νη νπνίεο θαη ζα ηζρύνπλ κέρξη 
30/4/2018. 
Οη ζπκκεηέρνληεο εξγνιήπηεο (εηαηξείεο- θπζηθά πξόζσπα) νθείινπλ λα δειώζνπλ 
αλαιπηηθά θαηά ην αξρηθό ζηάδην ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε 
ππεύζπλε δήισζή ηνπο ηα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα 
δηαζέζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο πιεκκπξώλ (είδνο, πιήζνο, 
άδεηα θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπο).  
Με έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
εξγνιήπηεο (εηαηξίεο – θπζηθά πξόζσπα) απνηειεί ιόγν εμαίξεζεο από ηνλ 
θαηαξηηδόκελν πίλαθα κεηξώνπ. 
 
Σα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ 
ηεο Τπεξεζίαο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο εξγνιήπηεο (εηαηξείεο - θπζηθά πξόζσπα) πνπ ζα ελεξγνπνηνύληαη γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνύ 
ζπλεθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλώζεηο 
ΔΜΤ,ελεκεξώζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαθνξέο ησλ 
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αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη επηβιεπόλησλ ππαιιήισλ από ηα ζεκεία ζπκβάλησλ, θιπ.), ηα 
ζεκεία όπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, ε δηαζεζηκόηεηα ησλ εηαηξεηώλ ζε απαηηνύκελα 
νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη πξνζσπηθνύ (βάζεη ησλ αλσηέξσ δειώζεώλ ηνπο) 
θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ 
παξάγνληα ζεσξεζεί θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο 
θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 
 
Ο ρξόλνο παξνπζίαο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ρώξν 
επηθπιαθήο, ή επέκβαζεο νξίδεηαη ζηε κία (1) ώξα από ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζεο, είηε 
εγγξάθσο είηε ηειεθσληθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ θαη γηα όιν ην ρξνληθό 
δηάζηεκα έσο 30/4/2018, ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζύλεο ηεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  ηνπο 
δεηεζεί από ηελ ππεξεζία. 
 
Δκπεηξία θαη αμηνπηζηία ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 
(αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ) θαη ε νπνία λα κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη από Γεκόζην 
Φνξέα ζα απνηειέζεη ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο Δξγνιεπηηθώλ 
Δηαηξεηώλ κε ηνλ Γήκν Λέζβνπ. 
 
Ο αξηζκόο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε πεξηνρή 
πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ δηάξθεηά ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Γηα ην ιόγν 
απηό ν αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, όζν θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
Ζ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ απνηειεί 
ππνρξέσζε ησλ εξγνιεπηώλ (εηαηξηώλ - θπζηθώλ πξνζώπσλ). 
Ο αλάδνρνο εξγνιήπηεο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην 
πξνζσπηθό λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηά λόκν άδεηεο. 
 
Ο αλάδνρνο εξγνιήπηεο είλαη ππεύζπλνο λα εθαξκόδεη άκεζα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη 
πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Ν. 1568/85, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 
19/96, Π.Γ. 294/88, Π.Γ. 305/96, Ν. 1396/83, Π.Γ. 447/75, Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81, Ν. 
1430/84, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 397/94, Π.Γ.399/94, Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 77/93, 
Π.Γ. 212/06, Π.Γ. 149/06) θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ πιηθνύ θαη 
έκςπρνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 
Ο αλάδνρνο εξγνιήπηεο (εηαηξίεο-θπζηθά πξόζσπα) είλαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα 
ππεύζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
πξνζσπηθνύ. 
Με εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ όξσλ ζα απνηειεί ιόγν απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη εμαίξεζεο ηνπ αλαδόρνπ εξγνιήπηε (εηαηξείεο - θπζηθά 
πξόζσπα) από ην θαηαξηηδόκελν κεηξών ησλ εξγνιεπηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
εθηάθησλ αλαγθώλ. 

 
Σν κεηξών ζα θαηαξηηζηεί αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη γηα ην ζθνπό απηό, ζηελ πξνζθνξά 
ζα δειώλεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζε πνηεο Γ.Δ. ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. 

  
Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ: 
 
1. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Μεηξώα Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή ζηα Μεηξώα Δκπεηξνηερληηώλ ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηεο πξώελ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ΑΔΑ: 75ΠΕΩΛΦ-29Ω



 
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, άξζξν 8, παξ. 1, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη 
αλαιπηηθά ηα εμήο: 
 
- Σν κέζν ή κέζα πνπ έρνπλ ζηελ θπξηόηεηά ηνπο  
- Όηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επέκβαζεο (εληόο 1 ώξαο) ζηηο Γ.Δ. πνπ ζα επηιέμνπλ 
από ηε ζηηγκή πνπ ζα εηδνπνηεζνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ. 
- Απνδέρνληαη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαζώο θαη ηελ ακνηβή  πνπ έρεη  
θαζνξηζηεί από ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  
- Γηαζέηνπλ λόκηκα εθδνζείζα επαγγεικαηηθή άδεηα ρεηξηζηή 
- Ζ κε εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ όξσλ απνηειεί αηηία ιύζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 
  
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο αξκόδηαο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 
Β) Δγθξίλεη ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε κεηξώνπ 

εξγνιεπηώλ (εηαηξηώλ- θπζηθώλ πξνζώπσλ) γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 
γηα ηελ πεξίνδν από 1/5/2018 έσο 30/4/2019. 

 
 
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : 
 
 

Ο Πξόεδξνο  
 

                       Σα Μέιε 
 

(Τπνγξαθέο) 
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