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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ συντάσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996. Αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων 

κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 

Οι προβλέψεις του παρόντος Φ.Α.Υ. στηρίζονται:  

 

 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και 

τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).  

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο.  

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.  

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και τέχνης.  

 

 

Σημειώνεται ότι, μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος Φ.Α.Υ. πρέπει να παραδίδεται στον 

Κύριο του έργου και σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, τότε κάθε 

ιδιοκτήτης θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο του.  

Ο Φ.Α.Υ. περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 

μετατροπής του, συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους 

εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται όταν προκύπτουν νέα στοιχεία.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος του έργου : 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 

Είδος του έργου και χρήση αυτού : 

Υδραυλικό & Οδικό έργο / Αντιπλημμυρική προστασία & Διαχείριση-Απαγωγή όμβριων υδάτων 

 

Ακριβής διεύθυνση του έργου : 

Δήμος Καρύστου 

 

Αριθμός αδείας :  

104/2020 

 

Στοιχεία των κυρίων του έργου (με χρονολογική σειρά) : 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

 Δήμος Καρύστου 
Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ & 

ΕΛΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 100% 

 

Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. : 

Δήμος Καρύστου 

 

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. : 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερομηνίας 

αναπροσαρμογής 

 Θα καθοριστεί μετά τη 

δημοπράτηση 
   

 



ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Σελ.5 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων που θα κατασκευαστεί θα αποτελείται από τους παρακάτω 

συλλεκτήρες, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, καθώς και η 

ασφαλής απαγωγή των όμβριων υδάτων στους κατάλληλους αποδέκτες, για την ασφάλιση της περιοχής. 

Η όδευση των συλλεκτήρων (κύριων, δευτερευόντων και τριτευόντων) απεικονίζονται στα σχέδια των 

οριζοντιογραφιών. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ 

Ο1 Φ1 Φ25 

Ο1 Φ30 Φ34 

Ο1.1 Φ35 Φ9 

Ο1.2 Φ47 Φ11 

Ο1.3 Φ48 Φ16 

Ο1.3.1 Φ59 Φ53 

Ο1.3.2 Φ61 Φ57 

Ο1.4 Φ64 Φ20 

Ο1.5 Φ65 Φ24 

Ο1.7 Φ83 Φ92 

Ο2 Φ102 Φ108 

Ο3 Φ109 Φ148 

Ο4.3 Φ227 Φ193 

Ο4.3.1 Φ244 Φ229 

Ο4.3.2 Φ250 Φ233 

Ο4.3.3 Φ257 Φ238 

Ο4.4 Φ264 Φ195 

Ο4.5 Φ268 Φ197 

Ο7 Φ275 Φ304 

 

 Υδραυλικά έργα 

Στην υπό μελέτη περιοχή θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 

μετά των απαραίτητων φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής, ως εξής: 

Ονομαστική 

Διάμετρος 

Μήκος (m) 

D400 1.780 

D500 1.320 

D600 720 

D700 1.130 
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D800 700 

D900 580 

D1000 470 

 

Τύπος Φρεατίου Αριθμός (Νο) 

Μονό 306 

Διπλό 50 

Τριπλό 13 

 

 Έργα οδοποιίας 

Στην υπό μελέτη περιοχή θα κατασκευαστούν κιβωτοειδείς οχετοί (ορθογωνικοί) από σκυρόδεμα C30/37, 

μετά των απαραίτητων φρεατίων επίσκεψης, ως εξής: 

 

Εσωτερικές διαστάσεις 

οχετού 

Μήκος (m) 

Πλάτος 2,00μ*Ύψος 1,00μ 1.325 

Πλάτος 2,50μ*Ύψος 1,50μ 412 

Πλάτος 3,00μ*Ύψος 2,00μ 166 

 

Τύπος Φρεατίου Αριθμός (Νο) 

Τύπου Φ10  108 

Τύπου Φ11  11 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποκατασταθούν τα ασφαλτικά οδοστρώματα της συνολικής επιφάνειας των 

οδών, που θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης του δικτύου όμβριων υδάτων. Η 

συνολική επιφάνεια εκτιμάται στα 74.800m2. 

Τέλος θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η έξοδος του δικτύου όμβριων υδάτων 

Ε2. 

Μηκοτομές 

Υψομετρικά εφαρμόστηκαν οι εγκεκριμένες πράξεις εφαρμογής του σχεδίου πόλης. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Παρατίθεται ενδεικτική νομοθεσία για θέματα ασφάλειας : 

 

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85  

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -  

 Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94  

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83  

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 

49Α/84  

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με 

το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)  

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ212Α/96  

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσίν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 

και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81  

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) 

και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)  

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94  

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94  

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89  

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσίν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 

193Α/80  



ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Σελ.8 

 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)  

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78  

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93  

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05  

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95  

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και 

εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03  

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», 

ΦΕΚ756Β/93 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 

στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ1176Β/00  

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 

ΦΕΚ266Β/01  

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 

οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01  

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03.  
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που θα τηρηθούν, περιγράφονται και προκύπτουν από τη μελέτη. Σε περίπτωση 

τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενημερώνεται, ώστε να 

ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 

μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η 

απευθείας παραπομπή στο πρόγραμμα ποιότητας έργου. 

ΣΧΕΔΙΑ AS BUILT 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο 

του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των “as built” σχεδίων του έργου. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι παρούσες επισημάνσεις απευθύνονται σε όλους τους μεταγενέστερους χρήστες, καθώς επίσης στους  

συντηρητές/επισκευαστές και λαμβάνονται υπόψιν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου.  

 

1. Θέσεις Δικτύων 
Κωδικός 

Σχεδίου 

Τμήμα του 

Έργου 
Παρατηρήσεις 

1.1 Ύδρευσης    

1.2 ΔΕΗ    

1.3 Ηλεκτροδότησης (Χ/Μ/Υ τάσης)    

1.4 Παροχής διαφόρων αερίων    

1.5 Παροχής Ατμού    

1.6 Κενού    

1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς    

2. 

Θέσεις Υλικών που υπό 

ορισμένες συνθήκες ενδέχεται 

να προκαλέσουν κίνδυνο 

Υλικό 
Τμήμα του 

Έργου 
Παρατηρήσεις 

2.1    Αναφορά Δελτίου 

Αναφοράς 
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Προδιαγραφών Υλικού 

2.2     

2.3     

3. 
Ιδιαιτερότητες στην Στατική 

Δομή/Ευστάθεια/Αντοχή 

Αναφορά 

Μελέτης 

Τμήμα του 

Έργου 
Παρατηρήσεις 

3.1    

Κατασκευές με 

προκατασκευή, 

προένταση, φορτία κλπ 

3.2     

3.3     

4. 

Καθορισμός Συστημάτων που 

πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 

λειτουργία 

Περιοχή 
Τμήμα του 

Έργου 
Παρατηρήσεις 

4.1     

4.2     

4.3     

 

Καθαιρέσεις 

Όσον αφορά το στάδιο της καθαίρεσης, επισημαίνονται όλα εκείνα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την κατασκευή και τα οποία λόγω της επικινδυνότητας τους χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την 

καθαίρεση του έργου. Επίσης, προσδιορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης/συλλογής τους, ο χώρος 

εναπόθεσής τους καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους 

εμπλεκόμενους στην διαδικασία. Δεν παραλείπονται οι θέσεις του έργου που έχουν εγκατασταθεί 

προεντεταμένα στοιχεία και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου. Επιπλέον, 

κρίνεται χρήσιμη η καταγραφή όλων των κατασκευών που βρίσκονται γειτονικά του έργου και οι οποίες 

μπορεί να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. Εν τέλει, αναφέρονται οι διαδικασίες που πρέπει να 

εφαρμοστούν, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την καθαίρεση του έργου και να 

προστατευθούν τα γειτονικά έργα. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας, οι οποίες αφορούν τις εργασίες συντήρησης που 

αναμένεται να εκτελεσθούν κατά την διάρκεια ζωής του έργου. Οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας 

περιέχουν περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και 

αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που πρέπει να λαμβάνονται από το 

προσωπικό. 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία για την αποφυγή κινδύνων : 

1. Εργασίες σε ύψος : Δεν υφίστανται  

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα) : Δεν 

υφίστανται 

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο : Δεν υφίστανται 

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης) : Δεν υφίστανται 

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές : Δεν υφίστανται 

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου : Δεν υφίστανται 

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες : Δεν υφίστανται 

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά : Δεν υφίστανται 

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης : Δεν υφίστανται 

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και 

έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες : Κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός των 

αγωγών μέσω των φρεατίων επίσκεψης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το 

ειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται εντός του φρεατίου, θα είναι σε συνεχή συνεννόηση με τον 

υπεύθυνο της εργασίας , ο οποίος θα βρίσκεται εκτός του φρεατίου.  

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς : Δεν υφίστανται 

12. Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός : Δεν υφίστανται 
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Σημειώνεται ότι, ο Τεχνικός Ασφάλειας του κάθε συνεργείου, οφείλει να συντάξει Εκτίμηση 

Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Επιπλέον, ο επικεφαλής του 

συνεργείου οφείλει να λάβει υπόψιν τα περιεχόμενα τόσο των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, όσο και της 

Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κρίνεται απαραίτητη η επιθεώρηση του έργου, καθώς και ο καθαρισμός του σε περίπτωση ανάγκης. Ο 

καθαρισμός θα πραγματοποιείται στα φρεάτια επίσκεψης από ειδικευμένο συνεργείο. Σε περίπτωση 

εντοπισμού βλαβών, θα πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Στο μητρώο επεμβάσεων καταγράφονται όλες οι νέες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Επέμβαση (Είδος έργου) 
Ημερομηνία 

Έναρξης 
Διάρκεια Στοιχεία που Προέκυψαν Παραπομπές 

     

     

     

     

     

     

     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΧΕΔΙΑ AS BUILT 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
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