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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 230/09-04-
2021 (Αριθμ. Πρωτ. Εισαγωγής Δήμου Σκιάθου 4284/13-04-2021) έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου καθώς και τις προφορικές κατευθυντήριες οδηγίες – απαιτήσεις του 
Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που 
αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών 
στον λιμένα Σκιάθου» λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 ν. 4557/2018 και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
196/01-04-2021 Σύμβαση δωρεάς και κάθε δαπάνη που θα προκύψει για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τους δωρητές. 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει βάσει του άρθρο 55 ν. 4557/2018 (ρυθμίσεις 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα).  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Όλα τα υλικά και είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να 
πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και να ακολουθούν τα πρότυπα 
της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Η σήμανση των κύριων υλικών (κονιάματα, επισκευαστικά, συνθετικό δάπεδο, σωληνώσεις) με 
CE είναι επιβεβλημένη καθώς στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που 
φέρουν σήμανση CE ή διαθέτουν ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), τα οποία γίνονται αποδεκτά. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια με αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όλων των χρησιμοποιούμενων κύριων υλικών και 
ειδών. Επιπλέον τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα. Τα πιστοποιητικά 
θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόμενο υλικό. 
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα, 
η άνεση και η ασφάλεια καθώς και η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. 
Θεωρείται δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των ειδικών συνθηκών 
του έργου και όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη συντήρηση, επισκευή, 
αποκατάσταση και τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα 



μπορεί να στηριχθεί στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών 
που προβλέπονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε υλικό, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειάς του, τη 
φόρτωση, τη εκφόρτωση, τη μεταφορά του στο χώρο εργασιών καθώς και την φύλαξή του.  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ορίσουν τον χρόνο παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από (1) έτος. 
Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου από 
αναγνωρισμένο Νηογνώμονα από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι ικανοποιούνται όλες οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την διασφάλιση της λειτουργικότητας, της χρήσης και της 
ασφάλειας των εν λόγω πλωτών εξεδρών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου πρόκειται να προχωρήσει στη συντήρηση, επισκευή και 
τοποθέτηση 10 πλωτών εξεδρών στον λιμένα Σκιάθου με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή 
λειτουργία του λιμένα κατά τη θερινή περίοδο. 
Το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου (δωρεοδόχος) επιθυμεί οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του συνόλου 
των πλωτών εξεδρών να ικανοποιούν τα παρακάτω: 
1. Επισκευή της επιφάνειας (εμβαδού 33,75τ.μ. / πλωτή) των σαθρών τμημάτων των πλωτών, 

με χρήση ινοπλισμένου ρητινούχου κονιάματος. 
Προδιαγραφές: Επισκευαστικό υλικό – τσιμεντοκονίαμα που προσφύεται εξαιρετικά στο 
μπετόν. Αποτρέπει την οξείδωση των ράβδων του οπλισμού. Επισκευάζει ρηγματώσεις και 
καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες χύτευσης. 
Η επισκευή περεταίρω μικρορωγμών στις πλωτές θα συμπληρωθούν με εποξειδική ρητίνη 
Προδιαγραφές: Το ανωτέρω υλικό λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά 
αδρανή, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα με 
μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. 
Στην αποκατεστημένη επιφάνεια της πλωτής θα τοποθετηθεί νέο συνθετικό δάπεδο 
εξωτερικού χώρου (deck), εμβαδού 33,75 τ.μ., όπως περιγράφεται παρακάτω. 

2. Τα κυτία των πλωτών (αριθμός: 40) θα καθαριστούν και θα βαφτούν με εποξειδική βαφή. 
Προδιαγραφές: Οι προς επεξεργασία επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές και 
απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια, 
σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση. Όπου απαιτείται, το υπόστρωμα θα προετοιμαστεί 
κατάλληλα με βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή κλπ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλός 
καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη και θα τοποθετηθούν θερμογαλβανισμένα καπάκια 
προστασίας (αριθμός: 40). Στο εσωτερικό των κυτίων θα τοποθετηθούν συνεμπλόκ (αριθμός 
περίπου 80) για τη προστασία των περικοχλίων. Στην επαφή κυτίου με καπάκι θα 
τοποθετηθεί ειδικό λάστιχο μόνωσης. 

3. Η επιφάνεια των πλωτών, εμβαδού 33,75 τ.μ., θα καλυφτεί με συνθετικό δάπεδο εξωτερικού 
χώρου (deck) WPC. 
Προδιαγραφές: 50 % PVC 50 % ξύλο, κλιπς ανοξείδωτα 15 τεμάχια/τ.μ., 2,4 cm πάχος και 
φάρδος 16 cm, από αναδυόμενο αλουμίνιο για τα γυρίσματα για την εύκολη επισκευή σε 
περίπτωση βλαβών. Το συνθετικό δάπεδο θα εδράζεται σε κατάλληλο θερμογαλβανισμένο 
στερέωμα. Στα πλαϊνά των πλωτών θα τοποθετηθεί ξύλο προστασίας διαστάσεων 10x10 



(συνολικά 270 μετρά). 
4. Όλες οι υφισταμένες δέστρες (8 τεμάχια / πλωτή) χωρίς να βγουν από τη θέση τους θα 

καθαριστούν και θα βαφτούν (τρόπος καθαρισμού: πρώτα με ηλεκτρικές συρματόβουρτσες  
μετά με σμυριδόπανα και τέλος με σφουγγάρια λείανσης). 

5. Οι αλυσίδες αγκύρωσης που συνδέουν τις πλωτές με τα σημεία ακυρώσεων (μπλόκια) θα 
αντικατασταθούν με νέες αλυσίδες.  
Προδιαγραφές: φ18 μακρύκρικη, γαλβανισμένες). Τα σημεία των πλωτών που δένουν οι 
αλυσίδες θα πρέπει να καθαριστούν και να γίνει έλεγχος τις επάρκειάς τους. 

6. Σε κάθε πλωτή θα τοποθετηθούν αναμονές για 2 πιλαρ, ένα ανά πλευρά με παροχή νερού 
και ρεύματος. Οι σωληνώσεις νερού και ρεύματος αφορούν 135 μ. πλωτών 2 κατευθύνσεων. 
Προδιαγραφές: σωλήνας PVC Φ63 3 atm, που από μέσα περνάει σωλήνας νερού Φ18 2,5 
atm. 

7. Θα τοποθετηθούν αντικραδασμικά μεταξύ πλωτών και συνεμπλόκ στις ντίζες που συνδέουν 
τις πλωτές μεταξύ τους μαζί με νέες λάμες και κατάλληλους συνδέσμους που θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις και θα εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της πλωτής.  

8. Η υπάρχουσα μεταλλική γέφυρα με την οποία θα συνδέεται το σύνολο της πλωτής με σημείο 
του Λιμανιού θα πρέπει να συντηρηθεί πλήρως (μεταλλικό πλαίσιο, κατάστρωμά, 
προστατευτικό κιγκλίδωμα, σύστημα έδρασής της στο κρηπίδωμα) και να τοποθετηθεί εκ 
νέου σε θέση μετά από υπόδειξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.  

9. Όλες οι συνδεσμολογίες στο βυθό, ο καθορισμός από παλιά υλικά στην υποβρύχια περιοχή 
κάτω από τις πλωτές και οτιδήποτε χρειαστεί μέχρι την τελική σύνδεση και λειτουργία των 
πλωτών θα πραγματοποιηθούν από δύτη με ευθύνη του αναδόχου.  
 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και οι οποίες υποδείχθηκαν από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Με βαθμ. Α’ 
 

 Σκιάθος, 19/4/2021 
Η Προϊσταμένη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Με βαθμ. Α’ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 230/09-04-
2021 (Αριθμ. Πρωτ. Εισαγωγής Δήμου Σκιάθου 4284/13-04-2021) έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου καθώς και τις προφορικές κατευθυντήριες οδηγίες – απαιτήσεις του 
Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που 
αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών 
στον λιμένα Σκιάθου» λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 ν. 4557/2018 και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
196/01-04-2021 Σύμβαση δωρεάς και κάθε δαπάνη που θα προκύψει για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τους δωρητές. 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει βάσει του άρθρο 55 ν. 4557/2018 (ρυθμίσεις 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα).  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Όλα τα υλικά και είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να 
πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και να ακολουθούν τα πρότυπα 
της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Η σήμανση των κύριων υλικών (κονιάματα, επισκευαστικά, συνθετικό δάπεδο, σωληνώσεις) με 
CE είναι επιβεβλημένη καθώς στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που 
φέρουν σήμανση CE ή διαθέτουν ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), τα οποία γίνονται αποδεκτά. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια με αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όλων των χρησιμοποιούμενων κύριων υλικών και 
ειδών. Επιπλέον τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα. Τα πιστοποιητικά 
θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόμενο υλικό. 
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα, 
η άνεση και η ασφάλεια καθώς και η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. 
Θεωρείται δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των ειδικών συνθηκών 
του έργου και όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη συντήρηση, επισκευή, 
αποκατάσταση και τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα 



μπορεί να στηριχθεί στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών 
που προβλέπονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε υλικό, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειάς του, τη 
φόρτωση, τη εκφόρτωση, τη μεταφορά του στο χώρο εργασιών καθώς και την φύλαξή του.  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ορίσουν τον χρόνο παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από (1) έτος. 
Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου από 
αναγνωρισμένο Νηογνώμονα από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι ικανοποιούνται όλες οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την διασφάλιση της λειτουργικότητας, της χρήσης και της 
ασφάλειας των εν λόγω πλωτών εξεδρών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου πρόκειται να προχωρήσει στη συντήρηση, επισκευή και 
τοποθέτηση 10 πλωτών εξεδρών στον λιμένα Σκιάθου με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή 
λειτουργία του λιμένα κατά τη θερινή περίοδο. 
Το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου (δωρεοδόχος) επιθυμεί οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του συνόλου 
των πλωτών εξεδρών να ικανοποιούν τα παρακάτω: 
1. Επισκευή της επιφάνειας (εμβαδού 33,75τ.μ. / πλωτή) των σαθρών τμημάτων των πλωτών, 

με χρήση ινοπλισμένου ρητινούχου κονιάματος. 
Προδιαγραφές: Επισκευαστικό υλικό – τσιμεντοκονίαμα που προσφύεται εξαιρετικά στο 
μπετόν. Αποτρέπει την οξείδωση των ράβδων του οπλισμού. Επισκευάζει ρηγματώσεις και 
καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες χύτευσης. 
Η επισκευή περεταίρω μικρορωγμών στις πλωτές θα συμπληρωθούν με εποξειδική ρητίνη 
Προδιαγραφές: Το ανωτέρω υλικό λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά 
αδρανή, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα με 
μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. 
Στην αποκατεστημένη επιφάνεια της πλωτής θα τοποθετηθεί νέο συνθετικό δάπεδο 
εξωτερικού χώρου (deck), εμβαδού 33,75 τ.μ., όπως περιγράφεται παρακάτω. 

2. Τα κυτία των πλωτών (αριθμός: 40) θα καθαριστούν και θα βαφτούν με εποξειδική βαφή. 
Προδιαγραφές: Οι προς επεξεργασία επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές και 
απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια, 
σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση. Όπου απαιτείται, το υπόστρωμα θα προετοιμαστεί 
κατάλληλα με βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή κλπ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλός 
καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη και θα τοποθετηθούν θερμογαλβανισμένα καπάκια 
προστασίας (αριθμός: 40). Στο εσωτερικό των κυτίων θα τοποθετηθούν συνεμπλόκ (αριθμός 
περίπου 80) για τη προστασία των περικοχλίων. Στην επαφή κυτίου με καπάκι θα 
τοποθετηθεί ειδικό λάστιχο μόνωσης. 

3. Η επιφάνεια των πλωτών, εμβαδού 33,75 τ.μ., θα καλυφτεί με συνθετικό δάπεδο εξωτερικού 
χώρου (deck) WPC. 
Προδιαγραφές: 50 % PVC 50 % ξύλο, κλιπς ανοξείδωτα 15 τεμάχια/τ.μ., 2,4 cm πάχος και 
φάρδος 16 cm, από αναδυόμενο αλουμίνιο για τα γυρίσματα για την εύκολη επισκευή σε 
περίπτωση βλαβών. Το συνθετικό δάπεδο θα εδράζεται σε κατάλληλο θερμογαλβανισμένο 
στερέωμα. Στα πλαϊνά των πλωτών θα τοποθετηθεί ξύλο προστασίας διαστάσεων 10x10 



(συνολικά 270 μετρά). 
4. Όλες οι υφισταμένες δέστρες (8 τεμάχια / πλωτή) χωρίς να βγουν από τη θέση τους θα 

καθαριστούν και θα βαφτούν (τρόπος καθαρισμού: πρώτα με ηλεκτρικές συρματόβουρτσες  
μετά με σμυριδόπανα και τέλος με σφουγγάρια λείανσης). 

5. Οι αλυσίδες αγκύρωσης που συνδέουν τις πλωτές με τα σημεία ακυρώσεων (μπλόκια) θα 
αντικατασταθούν με νέες αλυσίδες.  
Προδιαγραφές: φ18 μακρύκρικη, γαλβανισμένες). Τα σημεία των πλωτών που δένουν οι 
αλυσίδες θα πρέπει να καθαριστούν και να γίνει έλεγχος τις επάρκειάς τους. 

6. Σε κάθε πλωτή θα τοποθετηθούν αναμονές για 2 πιλαρ, ένα ανά πλευρά με παροχή νερού 
και ρεύματος. Οι σωληνώσεις νερού και ρεύματος αφορούν 135 μ. πλωτών 2 κατευθύνσεων. 
Προδιαγραφές: σωλήνας PVC Φ63 3 atm, που από μέσα περνάει σωλήνας νερού Φ18 2,5 
atm. 

7. Θα τοποθετηθούν αντικραδασμικά μεταξύ πλωτών και συνεμπλόκ στις ντίζες που συνδέουν 
τις πλωτές μεταξύ τους μαζί με νέες λάμες και κατάλληλους συνδέσμους που θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις και θα εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της πλωτής.  

8. Η υπάρχουσα μεταλλική γέφυρα με την οποία θα συνδέεται το σύνολο της πλωτής με σημείο 
του Λιμανιού θα πρέπει να συντηρηθεί πλήρως (μεταλλικό πλαίσιο, κατάστρωμά, 
προστατευτικό κιγκλίδωμα, σύστημα έδρασής της στο κρηπίδωμα) και να τοποθετηθεί εκ 
νέου σε θέση μετά από υπόδειξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.  

9. Όλες οι συνδεσμολογίες στο βυθό, ο καθορισμός από παλιά υλικά στην υποβρύχια περιοχή 
κάτω από τις πλωτές και οτιδήποτε χρειαστεί μέχρι την τελική σύνδεση και λειτουργία των 
πλωτών θα πραγματοποιηθούν από δύτη με ευθύνη του αναδόχου.  
 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και οι οποίες υποδείχθηκαν από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Με βαθμ. Α’ 
 

 Σκιάθος, 19/4/2021 
Η Προϊσταμένη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Με βαθμ. Α’ 

 
 


