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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ∆∆Υ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. 
 
 
 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών 
καθαρισµού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των ∆/σεων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και του ΚΕ∆∆Υ νοµού Λευκάδας για το έτος 2017, 
µε πάγια κατ΄αποκοπή χορηγήµατα.   
 
 Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόµενη από  
έγγραφη και σφραγισµένη οικονοµική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, µε την ένδειξη: 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Τµήµα Προµηθειών, Αριθµός 
πρόσκλησης: οίκ. 51993/8314/23-06-2017. Προσοχή: να µην ανοιχτεί από τη Γραµµατεία» στη 
Γραµµατεία (∆ιοικητήριο - Ισόγειο), το αργότερο µέχρι τις 30  Ιουνίου 2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00π.µ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των 
προσφορών παρουσία των ενδιαφεροµένων. 

H οικονοµική προσφορά σας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 68, Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του 
Ν.4144/2013: 

1. τον αριθµό των εργαζοµένων 
2. τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 
3. τη συλλογική σύµβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύµφωνα 

µε το άρθρο 13 Ν.3899/2010),στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 
4. το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 

αυτών των εργαζοµένων.  
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
6. τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.  
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή 
αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω 
στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
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 ∆εκτές γίνονται οι προσφορές καθαρισµού  του συνόλου των Υπηρεσιών, της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,  της ∆/νσης Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης  και του 
ΚΕ∆∆Υ Ν. Λευκάδας. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της και εώς 31/12/2017. Το 
ακαθάριστο ποσό δε θα πρέπει να ξεπερνά το µηνιαίο κατ΄αποκοπή χορήγηµα ανά υπηρεσία 
σύµφωνα µε το πίνακα του παραρτήµατος Α΄ .Τα εργαλεία, τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα 
χαρτικά καθαρισµού, τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι, χορηγούνται από την Π.Ε. 
Λευκάδας.  

 
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του 
προσφέροντα και η φράση «Προσφορά για την ανάθεση εργασιών καθαρισµού των κτιρίων των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των ∆/σεων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και του ΚΕ∆∆Υ νοµού Λευκάδας για το έτος 2017» και η καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  
 
    
                                                                                                                     
                                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                    ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                                                                  
  
                                                                                      ΧΑΛΙΚΙΑΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 

Α. Καθαρισµός Υπηρεσιών Π.Ε. Λευκάδας.  

Ι.   ∆ιοικητήριο 

1. Ο καθαρισµός του κτιρίου (Τµήµα Ι, Ισογείου), που συστεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριµνας και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λευκάδας, στο 

∆ιοικητήριο Λευκάδας, οδός Τζεβελέκη, Υπ. Κατωπόδη και Φλογαίτη, Ισόγειο, περιλαµβάνει: 

Το ισόγειο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων που χρησιµοποιεί  η ∆/νση  ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας  και η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λευκάδας, των κοινόχρηστων και βοηθητικών 

χώρων, τουαλετών, ανελκυστήρα, εισόδου, διαδρόµου, κλιµακοστασίων, (σκάλας εισόδου που οδηγεί στο ισόγειο, 

κλιµακοστασίου προς το υπόγειο), υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:  Τρίτη - Πέµπτη 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων και των µπαλκονιών. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

2. Ο καθαρισµός του κτιρίου (Τµήµα Ι, 1ος όροφος), που συστεγάζονται οι Υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού, το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας, στο 

∆ιοικητήριο Λευκάδας, οδός Τζεβελέκη, Υπ. Κατωπόδη και Φλογαίτη, 1ος όροφος, περιλαµβάνει: 

 Τον  1ο όροφο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων που χρησιµοποιεί η ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, το 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας, κοινόχρηστων και βοηθητικών 

χώρων, τουαλετών, ανελκυστήρα, εισόδου ορόφου, διαδρόµου, κ κλιµακοστασίου Τµήµατος Ι που οδηγεί στον 1ο όροφο, 

υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:  Τρίτη - Πέµπτη 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων και των µπαλκονιών. 

• καθαρισµός και σφουγγάρισµα εξωτερικού διαδρόµου του 1ου ορόφου (Τµήµα ΙΙ) που οδηγεί στο Τµήµα ΙΙΙ του 1ου 

ορόφου 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

3. Ο καθαρισµός του κτιρίου (Τµήµα ΙΙ & ΙΙΙ), που  συστεγάζονται  το Τµήµα Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού, η ∆/νση  Ανάπτυξης, το Τµήµα  Τουρισµού, η ∆/νση Τεχνικών έργων  και το Τµήµα Πληροφορικής – 

αίθουσα τηλεδιάσκεψης  της Π.Ε  Λευκάδας, οδός Τζεβελέκη, Υπ. Κατωπόδη και Φλογαίτη, Ισόγειο, 

περιλαµβάνει:  

Το ισόγειο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων που χρησιµοποιούν  οι ανωτέρω υπηρεσίες, των κοινόχρηστων 

και βοηθητικών χώρων, τουαλετών,  διαδρόµου Τµήµατος ΙΙΙ, σκάλας εισόδου που οδηγεί στο ισόγειο, εισόδου, Φουαγιέ, 

κλικακοστασίου Τµήµατος ΙV που οδηγεί στο υπόγειο, τουαλετών υπογείου, υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:  ∆ευτέρα – Τετάρτη  - Παρακευή 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων των Τµηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ, 
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συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του Φουαγιέ 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων και των µπαλκονιών. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

4. Ο καθαρισµός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Λευκάδας εντός του ∆ιοικητηρίου, των χώρων 

αρχείων και του περιβάλλοντος χώρου.  

4.1.   Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  

Μία φορά το µήνα  και σε έκτακτες περιπτώσεις εκδηλώσεων κατόπιν συνεννόησης. 

• καθαρισµός της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και καµπίνας µεταφραστών µε στεγνό και υγρό καθάρισµα, µε υγρό 

καθαρισµού µε απολυµαντικές ιδιότητες.  

• ξεσκόνισµα και καθαρισµός των επίπλων και εξοπλισµού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και καµπίνας 

µεταφραστών µε υγρό καθαριστικό τύπου Azax. 

 Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων µε καθαριστικό τύπου Azax. 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων. 

4.2.    Χώροι αρχείων   

Μία φορά το µήνα  

• καθαρισµός και σφουγγάρισµα, µε υγρό καθαρισµού µε απολυµαντικές ιδιότητες, των κλιµακοστασίων εντός των 

Τµηµάτων  Ι και ΙΙΙ που οδηγούν στα αρχεία των Υπηρεσιών στο υπόγειο. 

• καθαρισµός και σφουγγάρισµα, µε υγρό καθαρισµού µε απολυµαντικές ιδιότητες, των διαδρόµων των υπογείων 

(Τµήµατα: Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV) . 

∆ύο φορές το χρόνο καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις  κατόπιν συνεννόησης 

• καθαρισµός και σφουγγάρισµα, µε υγρό καθαρισµού µε απολυµαντικές ιδιότητες,, των χώρων των αρχείων και 

αποθηκών των υπογείων, κατόπιν συνεννόησης. 

4.3    Περιβάλλον  χώρος  

Μία φορά το µήνα  

• καθαρισµός και σφουγγάρισµα µε υγρό καθαρισµού των εξωτερικών κλιµάκων, όπισθεν και παραπλεύρως των 

Τµηµάτων Ι και ΙΙΙ των κτιρίων του ∆ιοικητηρίου. 

• καθαρισµός και πλύσιµο µε καθαριστικό και πλυντικό µηχάνηµα των πλακοστρωµένων χώρων και εξωτερικών 

διαδρόµων που οδηγούν σε εισόδους των Τµηµάτων Ι και ΙΙΙ του ∆ιοικητηρίου. 

• Καθαρισµός του περιβάλλοντος τα Τµήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV χώρου, από σκουπίδια. 

 

ΙΙ. Λοιπά Κτίρια 

5. Ο καθαρισµός του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλυκές Λευκάδας,  

περιλαµβάνει:  

Το ισόγειο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων, των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων, τουαλετών,  

υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:  ∆ευτέρα – Πέµπτη 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων τ 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 
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Β. Καθαρισµός υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο Νοµό Λευκάδας.  

6. Ο καθαρισµός του κτιρίου, που στεγάζεται η ∆/νση Πθµιας Εκπ/σης Ν.Λευκάδας, οδός Καραβέλα 11, στον 

όροφο, περιλαµβάνει: 

Τον όροφο συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων των κοινοχρήστων και βοηθητικών χώρων, τουαλετών, 

κλιµακοστασίων, σκάλας κύριας εισόδου, υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:  Τρίτη 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων τ 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

7. Καθαρισµός του κτιρίου, που  στεγάζεται η ∆/νση ∆θµιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας, οδός Καραβέλα 11,  σε δύο 

ορόφους , περιλαµβάνει: 

Τους δύο ορόφους συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων των κοινοχρήστων και βοηθητικών χώρων, τουαλετών, 

κλιµακοστασίων, σκάλας κύριας εισόδου, υαλοπινάκων. 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:Τρίτη 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων τ 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

8. Καθαρισµός του κτιρίου, που  στεγάζεται το ΚΕ∆∆Υ  Ν. Λευκάδας, οδός Κων/νου Καλκάνη 15 στην πόλη της 

Λευκάδας,  σε έναν όροφο, περιλαµβάνει: 

Τον όροφο συµπεριλαµβανοµένων όλων των γραφείων των κοινοχρήστων και βοηθητικών χώρων, τουαλετών, 

κλιµακοστασίων, σκάλας κύριας εισόδου, υαλοπινάκων 

Α)  Ηµέρες της εβδοµάδος:Παρασκευή 

Β)  Στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα 

• καθάρισµα εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων και όλων των υαλοπινάκων τ 

• καθαρισµός των εσωτερικών τοίχων. 

Γ)  Μία φορά κάθε τρεις µήνες  

• καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων. 

 

Το σύνολο των τετραγωνικών µέτρων καθαρισµού ανέρχεται σε 4.851,57 τ.µ. περίπου 

 

Αναλυτικά ο τακτικός καθαρισµός θα γίνεται ως εξής: 

• θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται όλοι οι χώροι, θα καθαρίζονται τα δοχεία απορριµµάτων, θα 

αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες  από τα καλάθια απορριµµάτων και θα γίνεται ξεσκόνισµα των επίπλων και 

µηχανών (γραφεία, ντουλάπες, καθίσµατα, Η/Υ κ.λπ.). 

• υγρό καθάρισµα επίπλων (γραφεία, ντουλάπες, καθίσµατα κ.λπ.), µε καθαριστικό τύπου Azax, 

• τα υφασµάτινα καθίσµατα θα καθαρίζονται και µε ηλεκτρική σκούπα. 

• καθάρισµα και απολύµανση των τουαλετών, δηλαδή καθαρισµός λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, άδειασµα δοχείων 
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απορριµµάτων, αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας, καθαρισµός των πλακιδίων τοίχου και δαπέδου. 

• καθάρισµα δαπέδων (ξύλινα, µαρµάρινα κ.λπ.) µε υλικά καθαριότητας που έχουν απολυµαντικές ιδιότητες, αλλά που 

δεν θα επηρεάζουν τις επιφάνειες του δαπέδου. 

• ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τα δάπεδα µε µοκέτες, µε ηλεκτρική σκούπα και όπου κρίνεται απαραίτητο θα 

γίνεται υγρό καθάρισµα µε ειδικά καθαριστικά µε απολυµαντικές ιδιότητες. 

 

ΟΡΟΙ 

1. Σε περίπτωση που η ηµέρα καθαρισµού συµπίπτει µε αργία, ο ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στην εκτέλεση 

του έργου της καθαριότητας σε ηµέρα που θα καθορισθεί κατόπιν συνεννόησης µε τους Προϊσταµένους των 

Υπηρεσιών.  

2. Τα υλικά καθαριότητας και χαρτικά υγείας που θα απαιτηθούν για το έργο της καθαριότητας των ανωτέρω 

Υπηρεσιών θα χορηγούνται από την Π.Ε. Λευκάδας. 

3. Η Π.Ε. Λευκάδας θα διαθέσει ειδικό χώρο στον ανάδοχο ανά Υπηρεσία για τη φύλαξη υλικών ή συσκευών 

καθαριότητας 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει αµέσως και να καθαρίζει, τοπικά, σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση. 

5. Άµεση αποµάκρυνση χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας από τους χώρους των γραφείων και τους 

περιβάλλοντες χώρους, τα οποία µαζί µε τους σάκους των απορριµµάτων θα µεταφέρονται στους κατάλληλους 

χώρους, για να τους παραλαµβάνει το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου. 

6. Ο καθαρισµός θα γίνεται  τις καθορισµένες  εργάσιµες ηµέρες και πρωινές  ώρες, ο ελάχιστος αριθµός ωρών 

που απαιτούνται για τον καθαρισµό είναι τέσσερις (4) ώρες και οι εργασίες θα ξεκινούν  από τις 08:00 π.µ. 

7. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για το προσωπικό που απασχολεί και τις 

υποχρεώσεις που έχει προς αυτό, όπως και κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί από τυχαίο γεγονός ή ελλιπή 

µέτρα ασφαλείας. 

8. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε ζηµίας που τυχόν θα προκληθεί στο κτίριο, σε 

αντικείµενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο από µέσα και υλικά που θα χρησιµοποιεί, καθώς και για κάθε πράξη ή 

παράλειψη του προσωπικού του.  Ζηµιές που πιθανόν να προκληθούν, κατά την εκτέλεση της καθαριότητας, 

από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να 

την αποκαταστήσει άµεσα..    

9. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νοµοθεσίας και των υποχρεώσεων τους 

προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 

 

 

 

 

 

 

Ο προϋπολογισµός του συνόλου των παραπάνω αναφεροµένων εργασιών καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 

1.700,00€, για κάθε µήνα.   

 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται, κάθε µήνα, από τους δικαιούχους του πάγιου κατ' αποκοπήν χορηγήµατος 

καθαριότητας προϊσταµένους των Υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα, µετά την έκδοση της σχετικής Απόδειξης 

Παροχής Υπηρεσιών.    
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΟΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ) 

1 ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 200,00 

2 ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 200,00 

3 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 300,00 

4 ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 200,00 

5 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 200,00 

6 ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 200,00 

7 ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 200,00 

8 ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 200,00 

 ΜΗΝΑ Ι Ο  Σ Υ ΝΟ ΛΟ  1.700,00€ 

 

Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται µε τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις. 
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