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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Φ.Μ. : 997708467
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Βόλος: 01/03/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 3139/ΠΡ877

Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
email

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως
: 38446
: 24210 – 91196 & 91194
: 24210 - 91121
: promithies.doepap@gmail.com

Δαπάνη: Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας

στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και

για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών (έτος 2019 -

2020)

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.140,30 ευρώ

Έτος 2019 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%): 3.277,80 €

Έτος 2020 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%): 862,50 €

ΚΑΕ: 10-6117.100 (Ανάθεση υπηρεσίας Ιατρού

Εργασίας)

Cpv: 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής

συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

Περιεχόμενα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

Πληροφορίες Δαπάνης,

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη,

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Ο Συντάξας

ΠΛΑΓΕΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών

Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

mailto:doepap@gmail.com
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος: «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και

πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για

διάρκεια 12 μηνών (2019-2020).»

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας

Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και

ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα

από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020), µε τη

διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν

σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα

πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της

σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020). Προσφορές γίνονται δεκτές από

τις 04/03/2019, ημέρα Δευτέρα, έως τις 07/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

π.µ, στη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα

πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της

σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών(2019-2020), στη διεύθυνση Καραμπατζάκη -

Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091196 - 91194.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού

Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των

εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την

υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020), ανέρχεται στο ποσό
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των 4.140,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (παροχή υπηρεσιών). Το

κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης
Επιλέγεται το

κριτήριο με Χ

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάση τιμής
X

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό

φάκελο, στην Υπηρεσία.

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα

απορρίπτεται.

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα

κρίνεται ως απαράδεκτη.

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Ο Αν/της Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών

Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από:

Α/Α Χρηματοδοτήσεις Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων
4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ
5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

1 Έργου

2 Μελέτης

3 Προμήθειας

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας

5 Υπηρεσίας Χ

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι:

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής Χ



Σ ε λ ί δ α | 5

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Ver. 1.1

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών θα προβεί στην

πραγματοποίηση της κάτωθι διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

1 Ανοιχτή Χ

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος

4 Κλειστή

5 Συνοπτικός διαγωνισμός

6 Σύμπραξη καινοτομίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υποχρεώσεις Ιατρού Εργασίας

Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής

της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, (θα πρέπει να

προσκομίσει τίτλο ειδικότητας και πιστοποίηση από το ιατρικό σύλλογο -

υποχρεωτικός όρος με ποινή αποκλεισμού). Ο ιατρός εργασίας πρέπει να πληροί τις

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 3850/10 στο άρθρο 16.

1. Συμβουλευτικές Δράσεις

o Σχεδιασμού και προγραμματισμού της εργασίας, σύµφωνα µε τους

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,

o Λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή, χρήση υλών και

προμήθειας μέσων εξοπλισμού,

o Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας,

o Εργονομίας και υγιεινής της εργασίας,

o Διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας,

o Οργάνωσης των δραστηριοτήτων,

o Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

o Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους

υγείας, προσωρινά ή μόνιμα.

2. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
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Α. Ο Ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη

θέση εργασίας τους, εφόσον απαιτείται. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών

εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή

των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων

για τη συγκεκριμένη εργασία (ιατρικά κατάλληλος), αξιολογεί και καταχωρεί τα

αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την

κοινοποιεί στον εργοδότη, διαφυλάσσοντας το Ιατρικό Απόρρητο.

Β. Επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων

και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

o επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη,

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την

εφαρμογή τους,

o επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων

προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται,

o ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που αποδεδειγμένα οφείλονται στην

εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών, προτείνει

μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,

o επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής,

ασφάλειας της εργασίας κατά περίπτωση, ενημερώνει τους εργαζομένους

για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασίας τους, καθώς και

τους τρόπους πρόληψή τους,

o εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων µε εντολή της

αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας

Γ. Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους

εργαζομένους για οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει

επίπτωση στην υγεία

Δ. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό

φάκελο, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών & εργαστηριακών

εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.
Ε. Ο Ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. Δεν

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει τη δικαιολογημένη ή µη απουσία

εργαζομένου, λόγω νόσου.

3. Πρόγραμμα εργασίας

o Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του
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Ιατρού εργασίας.

o Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας.

o Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού.

o Σύνταξη και υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν

αυτό ζητείται.

Ο Ιατρός Εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί

συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος.

Το Διοικητικό Προσωπικό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανήκει στη Γ κατηγορία

επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για

κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το  εργατοτεχνικό

προσωπικό  και  οι  εργαζόμενοι  στη  Καθαριότητα  στη  Β κατηγορία  του  ιδίου  άρθρου

του  ιδίου  Νόμου  και  οι  ετήσιες  ώρες  του  Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6

(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010).

Πίνακας Ιατρού Εργασίας

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α/Α Ειδικότητες
εργαζομένων

Αριθμός
Εργαζομένων

Συντελεστής
Επικινδυνότητα

ς

Συντελεστής
ετήσιας

απασχόλησης

Ώρες ανά
Έτος

1

Διοικητικό και λοιπό
προσωπικό που

απασχολείται στο
Ν.Π.Δ.Δ. με όλες τις

συμβάσεις

166 0,4 12 66,04

2

Εργατοτεχνίτες που
απασχολούνται στο
Ν.Π.Δ.Δ. με όλες τις

συμβάσεις

121 0,6 12 72,06

Σύνολο 138,01 Ώρες

Άρα το σύνολο των ωρών για τον Ιατρό Εργασίας είναι 138,01 ώρες.
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Σύµφωνα µε την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του

Ιατρού εργασίας, για το προσωπικό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

ανέρχεται στις 138,01 ώρες.

Κόστος ανά ώρα: Τριάντα ευρώ (30,00 €) με Φ.Π.Α 24% .

Ετήσιο κόστος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας : 138,01 (Ώρες)  Χ 30,00 (€) =

4.140,30 € με Φ.Π.Α 24%.

ΚΑΕ Έτος 2019 Έτος 2020 Σύνολο

10.6117.100
3.277,80 € (κόστος

για 9,5 μήνες)

862,50 € (κόστος

για 2,5 μήνες )

4.140,30 € (κόστος

για 12 μήνες)

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών -

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου

Βόλου

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας

Ιατρού Εργασίας».

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ισχύουν οι διατάξεις:

Των Άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010, άρθρα 38, 72, 116 και 118 του

Ν. 4412/2016, παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου

22 του Ν. 3536/2007.

Άρθρο 3ο : Υπογραφή Σύμβασης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης

να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της

σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην

τεχνική έκθεση.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου οφείλει µέσω των υπηρεσιών

του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα. Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από την

προσκόμιση τιμολογίων και αφού προηγηθεί ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή

παραλαβής. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος ισχύουν οι διατάξεις

του νόμου 2198/94.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνεται το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών

από την ημέρα υποβολής όλων των απαραίτητων για την πληρωμή

δικαιολογητικών.



Σ ε λ ί δ α | 10

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Ver. 1.1

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές

Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων

και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,

επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών -

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


