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Προς:
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Έργα ως προμήθειες ή υπηρεσίες
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02.07.2018,
αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης
προκειμένου να επισημάνει την ορθή εφαρμογή του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων.

Με το άρθρο 2 (ορισμοί) του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) δόθηκε σαφής ορισμός
του έργου και της προμήθειας ή υπηρεσίας και οριοθετήθηκε ουσιαστικά ότι η διαφορά
τους έγκειται στην απαίτηση μελέτης με χρήση τεχνικών γνώσεων και την παραγωγή ενός
αυτοτελούς, οικονομικά ή τεχνικά, λειτουργικού αποτελέσματος.
Συγκεκριμένα:

……5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών»
νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/
αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την
εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β΄, β) την
εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε
μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων
φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,

7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών
μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής
λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την
εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και
μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις
κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας,
οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών,
δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων
αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι
κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του
συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή
τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών
μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην
περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών
και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια
των στοιχείων α΄ και β΄, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το
Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν
παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α΄ της
παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως
τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό,
οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και
σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη
μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών
υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες,
οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και
οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της
περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α΄ της παρούσας
περίπτωσης.
(απόσπασμα του Ν. 4412/2016)
Υπάρχουν πλήθος αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (V, VI, VII κλιμακίου) που είναι
σχετικές με το θέμα και διατυπώνουν με σαφήνεια ότι :

«….μια δημόσια σύμβαση έχει το χαρακτήρα σύμβασης έργου όταν το εκάστοτε
συγκεκριμένο αντικείμενό της αφορά σε ένα επιδιωκόμενο από μία αναθέτουσα αρχή
αυτοτελές, οικονομικά ή τεχνικά, λειτουργικό αποτέλεσμα συνόλου οικοδομικών εργασιών
ή εργασιών μηχανικού.»
(Αποφάσεις 1349/2017, 1350/2017 ΤΜΗΜΑ VΙ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ )
«…ως σύμβαση έργου ορίζεται, μεταξύ άλλων, μία σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση
έργου που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός συνολικού αποτελέσματος οικοδομικών εργασιών
ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας
οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών προϋποθέτει ιδίως
την εφαρμογή μελέτης, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες
κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία,
κατεδαφίσεις υποδομών, στις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, υδραυλικών και πρασίνου………. το
αποτέλεσμα δε αυτό, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από απλούς εμπειροτέχνες
επαγγελματίες …… εργασιών, ανεξάρτητα εάν διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανικό
εξοπλισμό και τη συνήθη εμπειρία. Συνεπώς, η σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης έργου
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περί δημοσίων έργων του ν. 4412/2016….»
(Απόφαση 1351/2017 ΤΜΗΜΑ VΙ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ )
«… έργο αποτελεί ένα σύνολο εργασιών το οποίο κατατείνει στην κατασκευή, επέκταση,
ανακαίνιση, επισκευή, ή συντήρηση και στις κατεδαφίσεις υποδομών, στις κατηγορίες που
αναφέρονται μεταξύ των οποίων και αυτή της οδοποιίας, απαιτεί, λόγω της
πολυπλοκότητάς του, την εφαρμογή μίας μελέτης μέσω εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων
και προορίζεται να επιτελεί αυτό καθ’ εαυτό μία οικονομική και τεχνική λειτουργία
επιφέροντας ένα άρτιο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, οι συμβάσεις που
αποβλέπουν στην εκτέλεση ενός έργου ή συγχρόνως στη μελέτη και την εκτέλεση έργου
συνιστούν «συμβάσεις δημοσίου έργου». Αντιθέτως, όταν οι αναγκαίες εργασίες είναι
απλές, δηλαδή για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και
μέθοδοι, ούτε απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού ή
χρησιμοποίηση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων, τότε πρόκειται για παροχή
υπηρεσιών
(ΠΡΑΞΗ 299/2017 VII ΚΛ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
Όμως, όπως και στο παρελθόν κατ΄ επανάληψη συνέβαινε, συνεχίζεται και τώρα, μετά την
εφαρμογή του Ν. 4412/2016 η καταστρατήγηση των προαναφερόμενων ορισμών, η
παραβίαση της νομοθεσίας και η δημοπράτηση έργων ως προμήθειες ή υπηρεσίες, παρά
το γεγονός ότι απαιτείται μελέτη και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για την υλοποίησή
τους.
Έχει επίσης, παρατηρηθεί το φαινόμενο, για το ίδιο φυσικό αντικείμενο ενός έργου (π.χ.
επείγουσες εργασίες συντήρησης οδών, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρων, κλαδοκοπές κλπ)
σε άλλες περιπτώσεις να αναθέτονται ως έργα και σε άλλες ως υπηρεσίες (με μίσθωση
μηχανημάτων χωματουργικών ή άλλων) για έργα αυτεπιστασίας, όπου σε κάποιες
περιπτώσεις το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
Τα επιχειρήματα που προβάλλονται συνήθως ως λόγοι για τη δημοπράτηση ενός έργου ως
προμήθεια ή υπηρεσία είναι:



Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σε συνδυασμό με αδυναμία σύνταξης πλήρους
μελέτης & αδυναμία επίβλεψης λόγω των υποστελεχωμένων Τεχνικών Υπηρεσιών.



Αποφυγή χρήσης ενιαίων τιμολογίων Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.



Χρήση φωτογραφικών όρων στα προϊόντα και στους προμηθευτές.



Εξοικονόμηση ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.

Οι συνέπειες από την παραπάνω πρακτική:


Προβλήματα στην ποιότητα του έργου που είναι μια σύνθετη διαδικασία και όχι απλά
μια προμήθεια υλικών αλλά υλικών και εργασιών άρρηκτα συνδεδεμένων για την
παραγωγή ενός λειτουργικού αποτελέσματος.



Περιορισμός ανταγωνισμού .



Αυξημένες τιμές προμήθειας με το πρόσχημα της ποιότητας .



Μη θεσμοθετημένη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης ποιοτικά και ποσοτικά
(Π.Π.Ε., αναλυτικές επιμετρήσεις, Α.Π.Ε. κλπ.) και παραλαβής εργασιών.



Μη θεσμοθετημένη διαδικασία δοκιμασιών και χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των
εργασιών.



Μη θεσμοθετημένη διαδικασία τήρησης θεμάτων που σχετίζονται με την Υγιεινή και
Ασφάλεια



Περιορισμός εσόδων κεντρικού κράτους από εισφορές ΕΦΚΑ & κρατήσεις.

Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, όλες οι σύνθετες εργασίες που απαιτούν
μελέτη με χρήση τεχνικών γνώσεων και παράγουν ένα αυτοτελές λειτουργικό
αποτέλεσμα να δημοπρατούνται ως έργα με σαφείς και πλήρης προδιαγραφές υλικών και
διαδικασιών χωρίς φωτογραφικές διατάξεις.
Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ επίσης είναι, ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή
ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Έργου είναι :
1. Πλήρης μελέτη

που θα περιγράφει με σαφήνεια ποσοτικά και ποιοτικά το

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και παραδοτέο.
2. Σωστή οργάνωση και εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου.
3. Σωστή επίβλεψη του έργου από πλευράς της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σε μια συγκυρία όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συρρικνώνεται, το καθεστώς
των μεγάλων εκπτώσεων τείνει να εδραιωθεί, οι περισσότερες Τεχνικές Υπηρεσίες των
Αναθετουσών Αρχών / Φορέων είναι υποστελεχωμένες, πρόθεσή μας είναι να υπάρχει

συνεχής παρακολούθηση του θέματος από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με στόχο τη συμβολή του στη
βελτίωση των εκτελούμενων έργων και των συνθηκών εργασίας των μηχανικών που
απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία
όλων που εμπλέκονται στην παραγωγή ενός Δημόσιου Έργου (μελετητές, εργολήπτες,
επιβλέποντες).
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεση σας για εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο για
οτιδήποτε αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων έργων στην Ανατολική Κρήτη.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417
Τ.Κ.: 713 04 Ηράκλειο
Τ.Θ.: 2051
a.martinou@apdkritis.gov.gr
2. Περιφέρεια Κρήτης
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
(α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο

kriti@mou.gr
(β) Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
gdapd@crete.gov.gr

hdaskalaki@crete.gov.gr
(γ) Δ/νση Τεχνικών Έργων
Λασσαίας 1α
Τ.Κ. 71305 Ηράκλειο
dte@crete.gov.gr
(δ) Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
gkanakis@crete.gov.gr
(ε) Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Πολυτεχνείου 1
Τ.Κ. 72 100 Άγιος Νικόλαος
mgeronti@crete.gov.gr
3. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

4.

(α) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο
efahra@culture.gr
(β) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρίγκηπος Γεωργίου 47
Τ.Κ. 721 00 Άγιος Νικόλαος
efalas@culture.gr
(γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης
Λ. Δικαιοσύνης 57
Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο
ynmkr@culture.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης
(α) Δ/νση Τεχνικών Έργων
kaklamanos@admin.uoc.gr
(β) Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Ηρακλείου,
fragoulis@tec.uoc.gr

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσταυρωμένος
Ηράκλειο, ΤΚ 71410,
info@staff.teicrete.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(α) 7Η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
3ο χιλ. Ηρακλείου Μοιρων
Εσταυρωμένος, 71500
aspanaki@hc-krete.gr
(β) ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Πανεπιστημίου, Ηράκλειο 715 00
typagni@pagni.gr
(γ) Γ.Ν. Βενιζέλειο
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Λεωφ. Κνωσσού 44, ΤΚ 71409
texnikiyp@venizeleio.gr
(δ) Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
info@agnhosp.gr
(ε) Γενικο Νοσοκομείο- ΚΥ Ιεράπετρας
Καλημεράκη 6, ΤΚ 72 200, Ιεράπετρα
info@ierapetrahospital.gr
(στ)Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Σητείας
Ξεροκαμάρες, ΤΚ 72 300
ghsitia@ghsitia.gr
ΕΟΤ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Παπά Αλέξανδρου 16, Άγιος Τίτος, ΤΚ 71 202, Ηράκλειο
staridas_a@mintour.gr
Ο.Α.Ε.Δ.
ΚΠΑ2 Ηρακλείου (Τέως ΟΕΚ)
Κνωσού & Νάθενα
kpairakl@oaed.gr
ΟΛΗ Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Θ. 1068 – ΤΚ 71 110, Ηράκλειο
info@portheraklion.gr
ΕΛΚΕΘΕ (χώρος πρώην βάσης Γουρνών)
president_secretary@hcmr.gr
ΕΣΔΑΚ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων,
712 02, Ηράκλειο
info@esdak.gr
12. ΟΑΚ Α.Ε.
Δ/νση Συγκοινωνιακών 'Έργων
Γ. Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 71 306 Ηράκλειο
eydeboak@otenet.gr
13. Δήμος Ηρακλείου
Δ/νση Τεχνικών έργων & Μελετών
Διονυσίου 13Α, Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο
info@heraklion.gr
14. Δήμος Γόρτυνας
Αντονίνου Ντι Βίτα 1
Τ.Κ. 70 012 Άγιοι Δέκα
gortyna@0440.syzefxis.gov.gr
15. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων
Δ/νση Δημοτικών Υπηρεσιών
Τμήμα Έργων Υποδομής
Τ.Κ. 70 100 Πεζά, Αρχάνες
info@0470.syzefxis.gov.gr
16. Δήμος Μαλεβιζίου
Γάζι , Τ.Κ. 71 414
info@dimosgaziou.gr
17. Δήμος Φαιστού
Τεχνική Υπηρεσία
25ης Μαρτίου 1
Τ.Κ. 704 00 Μοίρες
info@dimosfestou.gr
18. Δήμος Χερσονήσου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ελευθερίας 50
Τ.Κ. 70014 Λ. Χερσονήσου
dimos@hersonisos.gr
19. Δήμος Μινώα - Πεδιάδος
Τεχνική Υπηρεσία
Τ.Κ. 700 06, Καστέλλι
minoa@minoapediadas.gr
20. Δήμος Βιάννου
Τ.Κ. 700 04 Άνω Βιάννος
dviannos@otenet.gr
21. Δήμος Αγίου Νικολάου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γουρνιών 13
Τ.Κ. 721 00 Άγιος Νικόλαος
grafdim@yahoo.gr
22. Δήμος Ιεράπετρας
Τεχνική Υπηρεσία
Πλατεία Κουνουπάκη
Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα
dimos@ierapetra.gov.gr
23. Δημος Σητείας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
tsouknakis@sitia.gr

Κοινοποίηση:

- ΤΕΕ
- ΤΕΕ/ Περιφερειακά Τμήματα

Εσωτερική διανομή
-

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
Γραφείο μηχανικών
Σύλλογοι Μηχανικών
Φάκελος Δ.Ε. 02.07.2018
Χρονολογικό Αρχείο
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

