
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Για την Συμμετοχή του Φο.Δ.Σ.Α. στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με σκοπό τη συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων για επανάχρηση 

Συνολικού  Κόστους  20.000,00€  Πλέον του Φ.Π.Α. 24%». 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να 

προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως 
διατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,  

• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Συμμετοχή του Φο.Δ.Σ.Α. στις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό τη 
συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων για επανάχρηση». Το συνολικό κόστος της 
προμήθειας  προϋπολογίζεται στα 20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.  

Η προσφορά  θα κατατεθεί  σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 
24/12/2019 και μέχρι τις 3 μ.μ, θα είναι σύμφωνες  με το με αρ.πρωτ.18821/13-12-2019 
Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του 
Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος 
προσφοράς θα περιλαμβάνει:  
1)Οικονομική προσφορά. 
2)Πλήρη τεχνική προσφορά. 
3)Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου(καταστατικό,ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016). 
4)Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 
Ταχ. Κώδικας: 546 26 
Τηλέφωνο:   (2310) 508-800 
Fax:                 (2310) 508-787 
Πληροφορίες:  Ιωνάς Θεόδωρος  
Email: th.ionas@fodsakm.gr 
 
 
 

 

 
 
 
 
Θεσσαλονίκη,    20/12/2019 
 
Αριθμ.Πρωτ.:     19324 
  
                
 
  

 



  

5)Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
6)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

• Η λέξη «Προσφορά» 

• Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

• Ο τίτλοςτηςσύμβασης 

• Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει  μετά από απόφαση του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συνδέσμου, 
β)Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται 
δεκτή 
γ)Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί, 
δ)Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η 
υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε)Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με 
ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από  την 
προμήθεια. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και 
κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα 
πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον  ανάδοχο. 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

                                                                         ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία,  

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

ΠΡΟΣ:      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  



  

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για  εκατόν ογδόντα (180)  ήμερες   από την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου,  

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή 
έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως 
στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης.  

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,  

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

           ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου. 

 ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

               

Ημερομηνία:   .......……….2019 

               Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                         (Υπογραφή) 

(1)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 
 
 
 



  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 
 

Θεσσαλονίκη,     13/12 / 2019  
 
Αρ.Πρωτ. 18821 
 
Προς:   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο 
Γεν. Γραμματέα 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με 
σκοπό τη συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων για επανάχρηση. 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
Α) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
 
O Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ στη διάρκεια του χρόνου σχεδιάζει και εφαρμόζει εκδηλώσεις και 
δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την 
προστασία του περιβάλλοντος.  Πιο συγκριμένα τα προηγούμενα χρόνια σε συνεργασία με τους 
Δήμους Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο  «Χάρισε ένα 
δώρο σε ένα άγνωστο φίλο σου» Παιχνίδια και βιβλία δεν είναι για σκουπίδια.  
Μέσα από τις δράσεις μας ο βασικός στόχος είναι να περιορίσουμε οτιδήποτε πετιέται. Πάντα με 
βασικό γνώμονα το περιβαλλοντικό όφελος και κεντρικό άξονα την αυτοδιαχείριση 
προτείνουμε τρόπους μείωσης του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων και βελτίωσης της 
ποιότητας της ζωής μας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 
 
Η φετινή συγκυρία συμπίπτει με την εκλογή νέων διοικήσεων τόσο στο δήμο Θεσσαλονίκης όσο 
και στο φορέα. 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καθώς και το 
διάκοσμο της πόλης, με νέο πνεύμα και διάθεση, με το χαρακτηρισμό Μαγεμένες και στα 
πλαίσια αυτά ζητήθηκε η συνδρομή του ΦΟΔΣΑ ως ένας φορέας που εδρεύει στην πόλη να 
συνδράμει με την παρουσία του στην όλη διοργάνωση με την προμήθεια και την υιοθέτηση δυο 
«σπιτιών» στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» όπου θα συλλέγονται παιχνίδια και βιβλία στη 
λογική της επαναχρησιμοποίησης, κάτι που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τις εκδηλώσεις 
του ΦΟΔΣΑ τα προηγούμενα χρόνια.    
Σκοπός της συμμετοχής  είναι η ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
επανάχρηση & την διαχείριση απορριμμάτων στην καθημερινή μας ζωή. Η απόκτηση μιας 
κουλτούρας σεβασμού στο περιβάλλον από τους πολίτες, όχι μονό θα βοηθήσει αλλά & θα 
μειώσει & το κόστος που έχει για το κοινωνικό σύνολο η διαχείριση των απορριμμάτων. 



  

 
Η ιδέα για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις στηρίζεται στην προσπάθεια να μυήσουμε τα 
παιδιά στην έννοια της επανάχρησης αλλά και να τους δώσουμε τη δυνατότητα και το 
μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης .  
 
Κεντρική ιδέα των δράσεων είναι η συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων, που θα χαριστούν από τα 
παιδιά και θα δοθούν σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά, ή σε άπορες οικογένειες (δίκτυα 
αλληλεγγύης ) της Θεσσαλονίκης, με στόχο την προβολή της έννοιας της επανάχρησης αλλά και 
στην διοργάνωση μιας φιλανθρωπικής δραστηριότητας με την ευκαιρία των εορτών.  
Η προμήθεια και οι υπηρεσίες  θα εκτελεστούν  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147 Α c) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» με τη διαδικασία της 
«Απευθείας ανάθεσης» και θα ανατεθούν σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς από την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης οι οποίοι συνεργάζονται και με το Δήμο ώστε να υπάρχει 
ομοιομορφία ως προς το αποτέλεσμα. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα απαιτηθούν: 

 

Κατασκευή δύο Οικίσκων προς σχηµατισµό “δώρου” 
Σκελετός από σιδερένιους κοιλοδοκούς 40mm x 40mm και 
επένδυση περιµετρικά και οροφή µε plexiglass διάφανο 
πάχους 5mm 
Πάτωµα µε σιδερένιο σκελετό και επένδυση άνωθεν µε 
deck wpc/pvc µαύρο ή γκρι 
Στην µία µεριά της κατασκευής θα υπάρχει πόρτα 
ανοιγόµενη προς τα έξω (επενδυµένη µε plexiglass 
διάφανο πάχους 5mm) 
Απέναντι και δεξιά(ή αριστερά) της πόρτας θα υπάρχει 
ανοιγόµενο τµήµα προς τα πάνω (τύπου παράθυρο) µε 
ρυθµιζόµενο πρόβαλλο. Τα πρόβολλα θα επενδυθούν 
άνωθεν µε λαµαρίνα βαµµένη σε χρώµα ασηµί 
Όλη η κατασκευή θα είναι αποσπώµενη (θα στηθεί 
κοµµάτι-κοµµάτι επί τόπου στον χώρο τοποθέτησης) 
Χρώµα κατασκευής: ΑΣΗΜΙ 

   

 
  
Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
 

 
 
 
Η δαπάνη θα εκτελεστεί σε βάρος του ΚΑ 20.6473.001 του Προϋπολογισμού με τίτλο 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΑΡΙΣΕ ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ». 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Προμήθεια -Κατασκευή 
Οικίσκου 

Τεμάχιο 2 10.000,00€ 20.000,00€ 

   Φ.Π.Α 24% 4.800,00€ 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00€ 



  

 
Δ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 
 
CPV 44211000-2-  "Προκατασκευασμένα Κτίρια" 

 
 
Το Παρόν συντάχθηκε σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.  501/2019 Απόφασης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής 

 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Γκουραμάνης Σωτήριος 
Γραφείο Ευθύνης Προέδρου 

 

 
 
 

 

 


