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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών για ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ 

Απόδοςησ (Π.Ε.Α) για το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 

Το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ενδιαφϋρεται για την 

ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ (Π.Ε.Α) του κτιρύου ςτο οπούο 

ςτεγϊζεται η Κεντρικό του Υπηρεςύα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ:  

 Του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μϋτρα για τη μεύωςη τησ ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ των κτιρύων και ϊλλεσ διατϊξεισ»  

 Του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013) «Ενεργειακό Απόδοςη Κτιρύων-Εναρμόνιςη με 

την Οδηγύα 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» 

 Του Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143Α/09-11-2015 «Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ 

Οδηγύασ 2012/27/ΕΕ του ΕΚ για την ενεργειακό απόδοςη» 

 Του  Κανονιςμού Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ), που εγκρύθηκε με την υπ' αριθ. 

Δ6/B/oικ.5825/30.03.2010(ΦΕΚ 407B/09.04.2010) KYA των Υπουργών Οικονομικών και 

ΠΕΚΑ και την υπ΄αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ΦΕΚ 2367Β/12-07-2017 απόφαςη των 

Υπουργών Οικονομικών και Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό 

ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α/08-08-2016), όπωσ ιςχύει και 

ςυγκεκριμϋνα το ϊρθρο 118  

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

 

Ταχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Τηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Ταύροσ 

Ειρόνη Κρύπα 
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Η επιλογό του «αναδόχου» - Ενεργειακού Επιθεωρητό θα γύνει με κριτόριο την ςυμφερότερη από 

οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ, εφόςον πληρούνται οι τεχνικϋσ 

προδιαγραφϋσ. 

Στο πλαύςιο αυτό, καλούμε οποιονδόποτε ενδιαφϋρεται, να καταθϋςει ιδιοχεύρωσ ό με ςυςτημϋνη 

επιςτολό ό με ιδιωτικό ταχυδρομεύο,   κλειςτό φϊκελο  προςφορϊσ, ϋωσ και την Σρύτη 29 

επτεμβρύου 2020, ςτο Πρωτόκολλο του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώσ 211, 177 78, Ταύροσ, 1οσ όροφοσ, 

γραφεύο 106, ώρεσ λειτουργύασ 9.00 ϋωσ 15.00). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να εύναι κϊτοχοι ϊδειασ Γ’ Τϊξησ ςτην κατηγορύα των κτιρύων, 

εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ (ΥΠΕΚΑ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 54 του Ν. 4409/2016 ό όπωσ προβλϋπεται με τισ 

μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 58) του ύδιου Νόμου, ϋχοντασ αποδεδειγμϋνη εμπειρύα δύο (2) 

τουλϊχιςτον ενεργειακών επιθεωρόςεων ςε κτύρια ϊνω των 1.000 τμ., δηλαδό αυτού οι ενεργειακού 

επιθεωρητϋσ να ϋχουν δικαύωμα να πραγματοποιούν ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ ςε κτύρια χωρύσ 

όριο ςτα τετραγωνικϊ μϋτρα.  

Οι ζητούμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον εξόσ κωδικό CPV:  

71314300-5: Υπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών ςχετικϊ με την ενεργειακό απόδοςη. 

 

Τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ  

Το ΕΚΔΔΑ ςτεγϊζεται ςε αυτόνομο ιδιόκτητο κτύριο επτϊ ορόφων, 11.000 περύπου τετραγωνικών 

μϋτρων που βρύςκεται ςτον Ταύρο, Πειραιώσ 211, Τ.Κ 17778, καταςκευόσ ϋτουσ 1995. 

Ο Ενεργειακόσ Επιθεωρητόσ, οφεύλει να διενεργόςει Ενεργειακό Επιθεώρηςη και πρϋπει να 

εκδώςει το απαραύτητο Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτον Κανονιςμό Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ) 2017, όπωσ ορύζεται από τον Ν. 

4122/2013, ϊρθρο 13. 

 

Ζητούμενεσ Τπηρεςύεσ - Αντικεύμενο «Πακϋτου Εργαςιών»   

• Δραςτηριότητα 1 (Δ1): Αυτοψύα κτιρύου, ςυλλογό ςτοιχεύων   

Στόχοσ τησ Δραςτηριότητασ Δ-1 εύναι η ςυλλογό όλων των απαραύτητων ςτοιχεύων  κατανϊλωςησ 

ενϋργειασ, αλλϊ και πληροφοριών ςχετικϊ με το κϋλυφοσ του κτιρύου, τα διαφανό  και αδιαφανό 

δομικϊ ςτοιχεύα, τα ςυςτόματα θϋρμανςησ, ψύξησ, αεριςμού, παραγωγόσ Ζεςτού  Νερού Χρόςησ 

και φωτιςμού. Για τη ςυγκϋντρωςη των παραπϊνω ςτοιχεύων θα προςκομιςτούν  ςτον «Ανϊδοχο» 

από το ΕΚΔΔΑ όλα τα διαθϋςιμα ςχετικϊ με τα υπό μελϋτη   ςτοιχεύα και δεδομϋνα (κατόψεισ, 

τοπογραφικό διϊγραμμα, διϊγραμμα κϊλυψησ κτλ).  Στη ςυνϋχεια, απαραύτητη για την 

ολοκληρωμϋνη αντύληψη του κτιρύου εύναι η επύςκεψη ςτο  εν λόγω κτύριο και η λεπτομερόσ 

αυτοψύα του. 

• Δραςτηριότητα 2 (Δ2): Τπολογιςμού των ενεργειακών καταναλώςεων του κτιρύου   
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Στόχοσ τησ Δραςτηριότητασ Δ-2 εύναι ο υπολογιςμόσ των ενεργειακών καταναλώςεων του κτιρύου 

του ΕΚΔΔΑ . Ο υπολογιςμόσ τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ θα πραγματοποιηθεύ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτον Κανονιςμό Ενεργειακόσ Απόδοςησ Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ). Τα αποτελϋςματα τησ 

ενεργειακόσ κατανϊλωςησ του κτιρύου αφορούν ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ για θϋρμανςη, ψύξη, 

αεριςμό, φωτιςμό και παραγωγό ΖΝΧ ανϊ μονϊδα επιφϊνειασ του κτιρύου.  

•  Δραςτηριότητα 3 (Δ3): Έκδοςη πιςτοποιητικού ενεργειακόσ απόδοςησ κτιρύου 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προβεύ ςε ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ και ςύνταξησ τησ 

ϋκθεςησ ςυςτημϊτων κλιματιςμού, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτον Κανονιςμό  Ενεργειακόσ 

Απόδοςησ Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ). Ο ενεργειακόσ επιθεωρητόσ θα πρϋπει να εύναι  εγγεγραμμϋνοσ ςτο 

Μητρώο Ενεργειακών επιθεωρητών τησ ΕΥΕΠΕΝ (ΥΠΕΚΑ), με εμπειρύα ςτη  διενϋργεια 

ενεργειακών επιθεωρόςεων και ςτην ϋκδοςη πιςτοποιητικών ενεργειακόσ απόδοςησ του 

κτιριακού τομϋα. Μετϊ την ολοκλόρωςη των υπολογιςμών ο Ενεργειακόσ Επιθεωρητόσ θα 

υποβϊλει ςτην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. τα αρχεύα δεδομϋνων, με ςκοπό την ηλεκτρονικό παραλαβό των 

πιςτοποιητικών ενεργειακόσ απόδοςησ. Για τη διενϋργεια τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ και την 

ϋκδοςη του πιςτοποιητικού ενεργειακόσ απόδοςησ, το ΕΚΔΔΑ θα παρϋχει ςτον ενεργειακό 

επιθεωρητό όλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα που αφορούν ςτο υπό μελϋτη κτύριο και ςτισ ςυςτϊςεισ 

για την βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ. 

•  Δραςτηριότητα 4 (Δ4): Οργϊνωςη ςε μορφό αρχεύου και παρϊδοςη ςτο ΕΚΔΔΑ του 

ςυνόλου των ενεργειακών δεδομϋνων, αποτελεςμϊτων, ςυμπεραςμϊτων που θα 

ςυλλεχθούν/προκύψουν, καθώσ επύςησ και των ςχεδύων που θα υποβληθούν ςτο ηλεκτρονικό 

ςύςτημα https://www.buildingcert.gr/ ςε επεξεργϊςιμη μορφό dwg. 

Προώπολογιςμόσ  

Ο προώπολογιςμόσ ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των δώδεκα χιλιϊδων ενενόντα ϋξι ευρώ και 

εβδομόντα επτϊ λεπτών (12.096,77 €), μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α. (24%), με κριτόριο 

ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό (προώπολογιςμόσ με Φ.Π.Α. μϋχρι 15.000,00 €), ςύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 3448/7.08.2020 Απόφαςη Ανϊληψησ Υποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 9ΘΝ14691Φ0-05Φ). 

Ο κϊθε υποψόφιοσ πρϋπει να υποβϊλει μύα και μοναδικό τιμό (με και χωρύσ ΦΠΑ). 

Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ αξιολογούνται και «ανϊδοχοσ» ανακηρύςςεται ο υποψόφιοσ που 

υποβϊλλει την  προςφορϊ με τη χαμηλότερη τιμό. 

Χρόνοσ εκτϋλεςησ εργαςύασ 

Η ϋκδοςη του Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ εντόσ 

δύο μηνών από την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

Παραδοτϋα 

Ο «ανϊδοχοσ» ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των εργαςιών και των παραδοτϋων: 

 1. Ενεργειακό Επιθεώρηςη και ϋκδοςη Πιςτοποιητικού Ενεργειακόσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) για  το 

κτύριο του ΕΚΔΔΑ.   
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2. Φϊκελοσ αρχεύου όλων των ενεργειακών δεδομϋνων, αποτελεςμϊτων, ςυμπεραςμϊτων που  θα 

ςυλλεχθούν/προκύψουν κατϊ τη διαδικαςύα των Ενεργειακών Επιθεωρόςεων, ςχϋδιο του  κτιρύου 

ςε ηλεκτρονικό – επεξεργϊςιμη μορφό dwg. 

Τα παραδοτϋα υποβϊλλονται ςε τρύα (3) αντύγραφα ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό. 

 

Περιεχόμενα φακϋλου προςφορϊσ 

1.  Οικονομικό προςφορϊ.   

2. Υπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα, ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ότι δεν  

ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 

περύπτωςη νομικού προςώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται εκ μϋρουσ του 

νομύμου εκπροςώπου του, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην περύπτωςη 79Α του Ν.4412/2016 και αφορϊ 

ιδύωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ββ) ςτισ 

περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του 

Διοικητικού Συμβουλύου (ϊρθρο 80 παρ. 9 του 2 Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπληρώθηκε με την παρ. 

7αγ του ϊρθρου 43 του Ν.4506/2019). Διευκρινύζεται ότι η  υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό 

εφόςον ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ παρούςασ πρόςκληςησ (ϊρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με την παρ.7αδ του ϊρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

3. Υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα θα δηλώνεται ότι: 

α)αποδϋχεται χωρύσ καμύα επιφύλαξη τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ υποβολόσ 

προςφορών, 

β) η προςφορϊ του δεν ϋχει καμύα απόκλιςη από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και  

γ) η τιμό προςφορϊσ θα περιλαμβϊνει το ςύνολο των εργαςιών, όπωσ αυτϋσ αναλύονται ςτην 

παρϊγραφο τησ παρούςησ «Ζητούμενεσ Υπηρεςύεσ - Αντικεύμενο «Πακϋτου Εργαςιών» . 

 

4. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 

φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα 

ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα 

ΦΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.Σ. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του 

διαγωνιζομϋνου).  Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι 

ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα 

υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η 

θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.  Τα ςχετικϊ 

πιςτ/κϊ για την απόδειξη τησ ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ νομικών προςώπων γύνονται αποδεκτϊ 

εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ 30 εργϊςιμεσ μϋρεσ  πριν από την ημϋρα υποβολόσ τουσ. 

 

5. Αποδεικτικϊ εμπειρύασ, τουλϊχιςτον δύο (2) ενεργειακών επιθεωρόςεων ςε κτύρια ϊνω των 

1.000 τμ. 
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6. Αντίγραφο ϊδειασ Γ’ Τϊξησ ςτην κατηγορύα των κτιρύων. 

7. Βεβαύωςη Ενεργειακού Επιθεωρητό από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του 

Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΥΠΕΚΑ). 

 

 

Αποδεικτικϊ ϋγγραφα μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού 

 

Πριν από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊθεςησ, ο Ενεργειακόσ Επιθεωρητόσ που κηρύχθηκε ωσ 

προςωρινόσ «ανϊδοχοσ», οφεύλει να προςκομύςει τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ προσ απόδειξη μη 

ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016: 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.1 του ϊρθρου 73: 

1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από 

αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 

όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ ό υπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα 

ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου και εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου ςε περύπτωςη νομικού 

προςώπου  όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην περύπτωςη 79 Α του Νόμου. 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73: 

2) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του 

οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ  (ςτην περύπτωςη που ο 

προμηθευτόσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, αφορϊ 

οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  

3) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό 

χώρασ. 

 

Πληρωμό-Κρατόςεισ  

Η πληρωμό του «αναδόχου» θα πραγματοποιηθεύ με την εξόφληςη του εκατό τοισ εκατό (100%) 

τησ ςυμβατικόσ αξύασ που αντιςτοιχεύ ςτο ϋργο (βλ. «Ζητούμενεσ Υπηρεςύεσ - Αντικεύμενο 

«Πακϋτου Εργαςιών»),  που παραλόφθηκε οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των νομύμων 

δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμό υπόκειται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό υπηρεςιών επύ του 

καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).  

Η αμοιβό του «αναδόχου» υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεισ, που 

τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.  Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του ν. 

4605/2019 και την Υ.Α. 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335 Β΄), όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 

0,07%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 

1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 
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πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςύμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό (3%) και ςτην επ’ 

αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

 

                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

       ΔΙΟΝΤΙΟ Α. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Γενικόσ Διεύθυνςησ Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεςιών 

3. Προώςτϊμενο Διεύθυνςησ Οικονομικών Υπηρεςιών 

 

 




