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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.» 

  

1.   Αληηθείκελν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ 
 

Η ιεηηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. απαηηεί ππνζηήξημε, 
ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 
ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνύ θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη ε 

έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αλάζεζε ζε αλάδνρν ηεο «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε 
ΘΕΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 

γηα δώδεθα (12) κήλεο. Δηδηθόηεξα ε ππνζηήξημε ζα αθνξά ζηελ:  
 

 ΤΝΣΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΠΙΔ ΣΟΤ ΚΕΦ.Α΄ΣΟΤ Ν.3429/2005. 
 ΤΝΣΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΟΤ ΜΠΔ 2017-2020. 
 ΤΜΠΛΗΡΩΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ & ΕΣΗΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

ΜΗΣΡΩΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ. 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΑΚ & ΑΠΟΕΛΕΜΗ ΜΕΩ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ  ΠΤΠΟΔΕ. 
 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΣΗΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΣΙ ΕΠΟΠΣΕΤΟΤΕ 

ΑΡΧΕ(Δ/ΝΗΔΕΚΟ,ΕΛ.ΣΑΣ.,ΓΛΚ,ΕΠΟΠΣΕΤΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ Κ.Λ.Π.). 
 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΘΩ & 

ΕΙΔΙΚΟΤΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ. 
 ΤΝΣΑΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΟΧΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ. 
 ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ/ΕΣΗΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ 3 (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ & ΕΙΔΙΚΟΤ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ). 

 ΣΗΡΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕΜΕΤΕΩΝ & ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. 

 ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ -ΕΓΚΡΙΗ ΔΑΠΑΝΗ & ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ 

ΣΟΤ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ & ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΕΜΕΤΕΩΝ. 

 ΤΝΣΑΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΟ ΠΔΕ. 

 ΤΝΣΑΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΕΩΝ. 

 ΤΝΣΑΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ. 

 ΕΚΔΟΗ ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΠΙΣΑΓΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΣΙΩΝ ΕΙΠΡΑΞΗ. 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΤΜΦΩΝΙΕ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ, ΔΕΗ, ΣΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΡΑΠΕΖΩΝ. 

 ΕΚΔΟΗ ΔΗΛΩΗ ΦΠΑ. 

 ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. 

 ΕΛΕΓΧΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ. 

 ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-ΛΟΓΙΣΙΚΗ. 
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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ &ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΑΓΙΩΝ. 

 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, 
κε γλώκνλα ηνλ νηθνλνκηθόηεξν θαη αξηηόηεξν δπλαηό ηξόπν θαη κε ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη όισλ ησλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο.  Ο αλάδνρνο 
είλαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή δηεθδηθήζεηο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ, 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη επίζεο, γηα δηεθδηθήζεηο ιόγσ πεξηνπζηαθήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα 
εγεξζνύλ εμαηηίαο πξάμεσο ακέιεηαο, ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαδόρνπ. 
ηε εξγαηηθή δαπάλε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαηηθέο 
δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνύ θ.ιπ.) πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο.  
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ 
Λνγηζηεξίνπ, ηνπ Σακείνπ θαη ηεο Μεραλνξγάλσζεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., δειαδή ειεθηξνληθόο 
εμνπιηζκόο, ινγηζκηθά πξντόληα, γξαθηθή ύιε θιπ  
 

2. Γεληθέο ππνρξεώζεηο δηαγωληδνκέλωλ 

 

 Σερληθή Έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο,  νξζνύ ζρνιηαζκνύ θαη 
επηζήκαλζεο ηπρόλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 Καηάξηηζε ρεδίνπ απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ππνζηήξημεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο κε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Πξνηεηλόκελν 
νξγαλσηηθό ζρήκα θαη έθζεζε κεζνδνινγίαο. Οξγαλόγξακκα κε πξνζσπηθό (αξηζκόο, 
εηδηθόηεηεο, αξκνδηόηεηεο).  

 Σερληθή ζηήξημε ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ. 
Πιεξόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ ζρήκαηνο. 
 

Ο αλάδνρνο ηεο παξνρήο ηωλ ππεξεζηώλ απηώλ ππνρξενύηαη ζε: 

 Τπνβνιή πξνο έγθξηζε από ηελ Τπεξεζία αλαιπηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. πλερήο παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 
ηνπ έξγνπ. 

 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζηε ιεηηνπξγηθή 
πνξεία ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη απνηξνπήο θαζπζηεξήζεσλ. 

 Αληηκεηώπηζε εηδηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Καηάξηηζε ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαζώο θαη Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη 

Τγείαο (Φ.Α.Τ.), γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.,  κε όια 
ηα απαηηνύκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 Σήξεζε βηβιίσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Τπνβνιή κεληαίαο έθζεζεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηειηθήο έθζεζεο ζηε 
ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

 Τπνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ, όηαλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ην απαηηεί 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα θάζε εκθαληδόκελν πξόβιεκα  

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε ζθνπό βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. 
 

3. Εθηέιεζε ύκβαζεο, Όξγαλα θαη Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ 
έξγσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεύεη ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξύηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 
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Σν ζύλνιν ηνπ απαηηνύκελνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο αλήθνπλ 
ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ βαξύλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ, ηα θαύζηκα, ιηπαληηθά, 
service, Κ.Σ.Δ.Ο., θόξνη θαη ηέιε νρεκάησλ. 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ ή γηα νηνλδήπνηε ιόγν πξνθύςεη αδπλακία 
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ ππεξεζία γηα ηελ 
αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. νθείιεη ζηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ κε άιιν αληίζηνηρν πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπόκελν 
πξόγξακκα εξγαζηώλ ρσξίο δηαθνπή.  

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ έλαληη ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο Δθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί θαη’ 
εληνιή ηνπ ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ύκβαζε, λα ηνλ αληηπξνζσπεύεη ζε όια ηα 
ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθύπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 
ύκβαζε.  

Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο 
θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίσζεο όηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Αλαδόρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν 

ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί όισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ 
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ από ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. Ο ρξόλνο γλσκνδόηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
ζπνπδαηόηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο. 

Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηώλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνηείλεηαη απηή.  

 
4. Μέζα θαη Πξνζωπηθό    
 

Ο Δηαγωληδόκελνο νθείιεη λα απνδείμεη όηη δηαζέηεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, όιν ην 

απαηηνύκελν πξνζωπηθό - ειάρηζηνο αξηζκόο ηξηώλ (3) αηόκωλ.  

 Έλαο (1) Π.Δ. Οηθνλνκηθνύ Α ΣΑΞΗ κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε εκπεηξίαο  θαη πιήξε 
γλώζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 Έλαο (1) Π.Δ. Οηθνλνκηθνύ Β ΣΑΞΗ κε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε εκπεηξίαο θαη πιήξε γλώζε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 Έλαο (1) Σ.Δ. Λνγηζηηθήο Β ΣΑΞΗ κε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε εκπεηξίαο θαη πιήξε γλώζε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 

Δληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηνλ Ο.Α.Κ. 
Α.Δ. πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί νλνκαζηηθά 
αλά δξαζηεξηόηεηα, ζπλνδεπόκελν θαη από βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα. 

Ο Δξγνδόηεο ζα ζπκθσλήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ππόςε πίλαθα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη 
λα εθαξκόζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο απμάλνληαο, κεηώλνληαο ή ηξνπνπνηώληαο ην πξνηεηλόκελν 
πξνζσπηθό θαη’ αξηζκό, θαηεγνξία, εηδηθόηεηα θ.ιπ. Πέξα όκσο από ηα αλσηέξσ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε απηνύ θξίζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δεηήζεη πξόζζεην πξνζσπηθό 
νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη εκπεηξίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εύινγν ρξόλν λα ην 
δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ. 

Η νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζηειερώλεηαη από επηζηήκνλεο πνπ 
ζα θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα εηδηθνηήησλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώο ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ 
όπσο επηπιένλ νηθνλνκνιόγνπο, ινγηζηέο, δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ 
εκπεηξία ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο.  
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Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξύλεη νπνηνλδήπνηε 
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλύεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπό πνπ 
απαζρνιείηαη. Η αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξόζιεςεο λένπ πξνζώπνπ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ, ν 
Αλάδνρνο ζα ζπλνδεύεη ηελ αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά 
ζεκεηώκαηα. Κάζε λέν πξόζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, 
ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ην ηζηνξηθό ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ 
δηθαηνινγείηαη απαζρόιεζε γηα ελεκέξσζή ηνπ. 

 
 

Υαληά  04/08/2016 
 
 

 
             Ο ΤΝΣΑΞΑ        Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
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