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ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για ένα (1) 
έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα 
με:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περιπτ. 31 της παρ.1 του άρθρου 2, της παρ.7 

του άρθρου 38 και του άρθρου 118.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016).  
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.  
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  
6. Τις διατάξεις της 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 το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

7. Τις διατάξεις του νόμου 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012.  
9. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.44363/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης- εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 12 παρ.10 
Ν.4071/2012».  

10. Τις διαταξεις του αρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-2017).  
11. Την αρ.57654/22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1781/τ.Β΄/23-05-2017).  
12. Την από 19/07/2022 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

(22REQ010969926).  
13. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 346/21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ79ΩΗ2-ΔΛΜ,  ΑΔΑΜ: 22REQ010974952) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

14. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν υπηρετεί τακτικό προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας.  
15. Τον προϋπολογισμό του έτους 2022 & 2023.  

 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. 
«Ανάθεση υπηρεσίας γιατρού εργασίας στο 

Δήμο Χαλκηδόνος 2022-2023» 19/7/2022 
4.263,00 € 

 
 

 
ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο 
Κοιν.: Ιατρικό Σύλλογο Ν. Θεσσαλονίκης 

                   e-mail: grammatia@isth.gr 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 4412/16.  
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικα, τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα μπορουν να συνοδευονται απο 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο 
βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στα Κουφάλια (Εθνικής Αντίστασης 36), στο Τμήμα Προμηθειών 
και Προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας (1ος όροφος) είτε ταχυδρομικώς,  είτε 
αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, είτε ηλεκτρονικά στα e-mail 
p.ismailidou@n3.syzefxis.gov.gr & d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr , εντός δέκα (10) ημερών.  
 
Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους 
τους, θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της από 19/7/2022 μελέτης και θα 
ισχύουν για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας.  
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:  
1. Υπεύθυνη Δήλωση, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της, ότι δεν υπάρχει 
εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα (άρθρο 80 
παρ. 9 ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την υποπερίπτ. αγ' της περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 43 του 
ν.4605/2019):  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
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ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και 
τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη). 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. Οι υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
4. για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης:  
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 
 5. Πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  
6. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας ή 
άλλης ειδικότητας.  
7. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
τριμήνου και που θα βεβαιώνει ότι κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.  
Ø Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, 
έχουν δικαίωμα να ασκούν:  
Α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά 
τουλάχιστον έτη.  
Β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να 
ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας ( παρ.2 
άρθρο 16 Ν.3850/2010 ).  
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο 
εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν.3852/2010.  
Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α' μπορεί να ασκεί καθήκοντα 
ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και 
εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την 
ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (περ.γ της παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, 
όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011 ).  
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Για τους γιατρούς της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3850/2010 απαιτείται επιπρόσθετα και 
βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο και βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας 
Ασφάλειας και Υγείας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους επιτρέπεται να ασκούν και 
καθήκοντα ιατρού εργασίας.  
8. Για την περίπτωση Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) απαιτείται 
η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να 
αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψη απαιτείται 
η προσκόμιση πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής 1-6 και :  
α) της σχετικής άδειας βάσει του άρθρου 23 του Ν.3850/2010 και  
β) των προαναφερόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση 7,8 και 9 για το αρμόδιο προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στην εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Χαλκηδόνος 2021-2022.  
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  
γ) Ο Αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης,  
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής),  
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016)  
 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, εις διπλούν, με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, τα 
ακόλουθα:  
α)   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 Ν. 4412/2016. Οι ως άνω 
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την καταχώριση της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι ώρες που προβλέπει η μελέτη, 
δίνεται δυνατότητα παράτασης ισχύος της σύμβασης έως τρεις (3) μήνες τηρώντας πάντα τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του νόμου 3850/2010 για τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε 
ώρες ανά εργαζόμενο.  
2. Όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν όπως ακριβώς περιγράφονται στην από 19/7/2022 μελέτη.  
3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά 
την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων τιμολογίων και την έκδοση των πρωτοκόλλων 
παραλαβής/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.  
4. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Τμήμα Προμηθειών και Προϋπολογισμού Δήμου 
Χαλκηδόνος (τηλ. 2391330126/-131-124) και στα e-mail p.ismailidou@n3.syzefxis.gov.gr & 
d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr,  chris.kotsakis@n3.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλκηδόνος dimos-chalkidonos.gr 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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