
1 

 

              Ορθή Δπανάληψη 

                                                                                                         Μαρούσι,29.07.2016 

          Αρ. Πρωτ.:1838/ΔΙΣ 

Τμήμα : Οικ. Διασείπιζηρ  

Γπαθείο: Ππομηθειών 

Πληποθοπίερ :Ι. Λέκκαρ 

Δ/νζη: Αγπάθυν 3-5  

Τασ. Κώδικαρ: 15123 Μαπούζι 

Τηλέθυνο: 210 5212092  

Φαξ: 210 5212091 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σποβολής προσυορών για σύναυη σύμβασης προμήθειας 

εμυιαλφμένοσ νερού, θερμουσκτών και σσντήρησης θερμουσκτών με κριτήριο τη 

ταμηλότερη τιμή 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ 
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Κένηπο Ελέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ππομήθεια εμθιαλυμένος νεπού, θεπμοτςκηών και ζςνηήπηζηρ 

θεπμοτςκηών 
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ππόσειπορ Διαγυνιζμόρ με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην 

σαμηλόηεπη ηιμή 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Σςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ: 

Δεκαοκηώ σιλιάδερ εςπώ (18.000€) ζςμπεπιλαμβανομένος 

Φ.Π.Α.  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

26/08/2016 
Ώρα 14:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγπάθυν 3-5, 15123 Μαπούζι Αηηικήρ 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Σύμβαζη ππομήθειαρ αγαθών και ςπηπεζιών ή ππομήθεια 
αγαθών ή ςπηπεζία  
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Το Κένηπο Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), έσονηαρ 

ςπότη ηιρ διαηάξειρ :  
 

1. Τος Ν. 2071/92 (άπθπο  26) – ζύζηαζη ηος Κένηπος Δλέγσος Διδικών 

Λοιμώξευν (Κ.Δ.Δ.Λ.) υρ Ν.Π.Ι.Γ. εποπηεςόμενο από ηον Υποςπγό Υγείαρ 

2. Τος Π.Γ. 358/92 – οπγάνυζη, λειηοςπγία, απμοδιόηηηερ Κ.Δ.Δ.Λ. 

3. Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001, «Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ 

Λειηοςπγίαρ ηος Κ.Δ.Δ.Λ.»  

4. Τος ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δξαίπεζη από ηο Γημόζιο Τομέα ηος 

Κένηπος Δλέγσος Διδικών Λοιμώξευν (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

5. Τος Ν. 3370/05, Άπθπο 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οπγάνυζη και Λειηοςπγία 

ηυν ςπηπεζιών δημόζιαρ Υγείαρ και λοιπέρ διαηάξειρ» μεηονομαζία ηος 

Κ.Δ.Δ.Λ. ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. και λοιπέρ πςθμίζειρ 

6. Τηρ παπ. 1 ος Ν. 4366/2016 Δίζοδορ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζηο ΓΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

7. Τος Ν.3580/2009 «Δπιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ» 

8. Τος άπθπος 47 ηος Ν.3943/2011 «Φοποδιαθςγή, ΚΦΣ, Φοπολογία 

Κεθαλαίος, ΦΠΑ, ελεγκηικέρ ςπηπεζίερ / θέμαηα αζθαλιζηικών Ταμείυν κλπ», 

όπυρ ιζσύει: 

9. Τος Ν.2198/94   (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/94) ζσεηικά με ηην «Παπακπάηηζη θόπος 

ειζοδήμαηορ» ζηο ειζόδημα από εμποπικέρ επισειπήζειρ και ειδικόηεπα ηο 

άπθπο 24 όπυρ ιζσύει 

10. Αναλογικά ηος Ν. 2690/99 «Κςπώζειρ ηος κώδικα διοικηηικήρ διαδικαζίαρ και 

άλλερ διαηάξειρ» 

11. Τος Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιζμόρ Ππομηθειών Γημοζίος» 

και κςπίυρ για ηιρ πεπιπηώζειρ πος πποβλέπονηαι ειδικά ζηην παπούζα 

12. Το Ν.3861/2010 «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη 

νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών 

Οπγάνυν ζηο Γιαδίκηςο “Ππόγπαμμα Γιαύγεια” και άλλερ διαηάξειρ», 

(ΦΔΚ112/Α’/13-7-2010) 

13. Το άπθπ. 1/ν.4366/ ΦΔΚ 18Α’ 15-02-2016 

14. Σηο  ππ. αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ: 31641 4/05/2016 & Α2β/Γ.Π.νηθ 31933  5/05/2016 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο  κε πεξηερόκελν ηνλ δηνξηζκό κειώλ ζην Γ.. ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
Α. Γηα ηεο παξνύζεο, ζαο θαινύκε λα ππνβάιεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηελ 
πξνκήζεηα: 
 
Δκθηαισκέλνπ θπζηθνύ κεηαιιηθνύ λεξνύ πεγήο - δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 
(28.880 ιίηξα) κεηά ηνπ ζπλόδνπ εμνπιηζκνύ ζεξκνςύθηεο (58) θαη πιαζηηθά 
πνηήξηα κηαο ρξήζεσο (260 ζπζθεπαζίεο ησλ 100) 
Σόπνο παξάδνζεο : Κεληξηθή Τπεξεζία, Αγξάθσλ 3 -5 Μαξνύζη, ΚΔΓΤ, Ακαιίαο 
Φιέκηλγθ 39 Βάξε θαη άιινη 7 πξννξηζκνί εληόο ηεο Αηηηθήο 
Υξόλνο παξάδνζεο: εληόο 48ώξνπ από ηελ παξαγγειία 
πληήξεζε ζεξκνςπθηώλ : 2 θνξέο ην ρξόλν 
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Β. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Παπαζκεςή, 26 
Αςγούζηος 2016 και ώπα 14:00 ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ έδξα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΚΔΔΛΠΝΟ), Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο ΣΚ 15123. 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ 
πξναλαθεξόκελε δηεύζπλζε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ήηνη ηελ Παπαζκεςή, 26 Αςγούζηος 2016 και ώπα 14:00.Σν έξγν ηεο 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα αλαιάβεη επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ιόγν 
απηό. 

 
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 
θαη ησλ επηζπλαπηόκελσλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη απηνύο 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζ’ αλαθέξεηαη αξηζκόο θαμ ζηνλ 
νπνίν ζα απνζηέιινληαη γηα γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε ηνπ 
δηαγσληζκνύ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο. 

2. Τπεύζπλε δήισζε (κε εκεξνκελία σο 26/08/2016) ππνγεγξακκέλε από ην 
λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη ζα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά- αλαιόγσο κε ηελ λνκηθή κνξθή 
ζηελ νπνία αλήθνπλ - θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιερζνύλ 
σο αλάδνρνη. 

 
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πεξί ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ: 
 
α. Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε αληηζπκβαιιόκελν Αηομική 
Δπισείπηζη ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο, απαηηνύληαη ηα εμήο έγγξαθα: 

1. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ 
(Γ.Δ.ΜΗ),  από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπ ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 

β.  Για ηιρ Ομόππςθμερ Δηαιπείερ 
1. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών 

(Γ.Δ.ΜΗ), πεξί θαηαρώξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΗ, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δε ηειεί, ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε 
απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

 
γ.  Για ηιρ Δηαιπείερ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ 

1.  Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη 
ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηώλ. 

2.  Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή από ην Γεληθό Δκπνξηθό 
Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ), πεξί θαηαρώξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
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3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΗ, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δε ηειεί, ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε 
απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

5. Φνξνινγηθή  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 
δ.  Για ηιρ ανώνςμερ εηαιπείερ 

1. Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο 
απηώλ. 

2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αξκόδηα ππεξεζία (Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ) 
πεξί αλαθνίλσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ 
απηνύ. 

3. Πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ ελ ελεξγεία Γ.. ζε ζώκα, αλαθνίλσζεο απηνύ ζηε 
Γηεύζπλζε εκπνξίνπ θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ 
(Γ.Δ.ΜΗ),  από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί, ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα 
ζπλδηαιιαγή. 

6. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ ηεινύζε ζε δηαδηθαζία εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101) κέρξη ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 3588/2007- ΦΔΚ 
153Α/10-7-2007, νπόηε θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 1892/90 (πεξί 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο). 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν (Πνιπκειέο) όηη δελ έρεη ιπζεί ε Δηαηξεία, θαη            
όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηε ιύζε απηήο. 

 
 
 

Γ. Η πποζθοπά θα ζςνηασθεί υρ ακολούθυρ: 

 Η επίζεκε γιώζζα ηεο πξνζθνξάο είλαη ε ειιεληθή. 

 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: 
 
 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

«Προμήθεια εμυιαλφμένοσ νερού, θερμουσκτών και σσντήρησης θερμουσκτών» 

 
Ημεπομηνία: 26 Αςγούζηος 2016 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 14:00  
θαη ζα αλαθέξεη, ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 
1. Σηο δύν ππεύζπλεο δειώζεηο σο αλσηέξσ.  
2. Σελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά 
3. Σελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
 
 Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηόηππν θαη αληίγξαθν): 
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Σα ηεσνικά ζηοισεία ηηρ πποζθοπάρ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

1. Πλήπη ηεσνική πεπιγπαθή ζηην ελληνική γλώζζα, ζε πιήξε αληαπόθξηζε 
ηόζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, 
όζν θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή). 

2. πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο συπίρ ηιμέρ. 
3. Σπρόλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπό πιηθό ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξόκελν 

εμνπιηζκό. 
4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος πποζθέπονηορ κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξόκελν είδνο, 
θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

5. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθόπηκν όηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππόςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ αξηηόηεξε 
παξνπζίαζε ηεο πξόηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 
 
 Ο θάθεινο  κε ηελ έλδεημε  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  
επί ποινή απόππιτηρ, ζςμπληπυμένοςρ ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα. 
 
 
Γ.Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ζα απνζθξαγίζεη ηνπο  θαθέινπο  ησλ 
πξνζθνξώλ παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ησλ εηαηξεηώλ  άιισο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνύην πξνζώπσλ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα 
γίλεη σο εμήο: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 
κνλνγξάθνληαη όια ηα πξσηόηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (εθηόο ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ). 

 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ζα 
πξνβεί ζε αμηνιόγεζε ηόζν ηεο ηερληθήο όζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
θαη ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθό πξαθηηθό. 

 
Η αξιολόγηζη θα γίνει με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή  

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
 
        Θεόθηινο Ρόδελκπεξγθ 
        αλ. Καζ. Υεηξνπξγηθήο 
        Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
 
 
 
 
Δζυηεπική διανομή: 
1. Γξ. Πξνέδξνπ 
2. Γξ. Γηεπζπληή 
3. Γξ. Ννκηθώλ Θεκάησλ 
4. Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

       

   ΤΝΟΛΟ    

ηνηρεία Τπνςεθίνπ 

(Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, Σειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΓΟΤ θ.ιπ.) 

Ηκεξνκελία: 

Τπνγξαθή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ / θξαγίδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


