
 
 

 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ 
Δ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ». 
Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα  5.100,00€ πλέον Φ.Π.Α..  
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 14/10/2020, θα 
είναι σύμφωνες με το με αρ.πρωτ.10813/18-08-2020 υπηρεσιακό σημείωμα των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Επεξεργασίας κ Μεταφοράς ΑΣΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης και θα περιλαμβάνουν: 
1)Οικονομική προσφορά,  
2)Πλήρη τεχνική προσφορά, 
3)Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου,  
4)Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου, 
5)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης, 
6)Έντυπο συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα    (Β) της 
πρόσκλησης 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 Η λέξη «Προσφορά» 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 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 
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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 
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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, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της 
παρούσας. 

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. 
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 

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):  
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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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Κ. 679/2016) και τον 
ελληνικό εφαρμοστικό νόμο Ν.4624/2019, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Φορέας), ενημερώνει τους συμμετέχοντες στους 
διαγωνισμούς (φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρείες), για τα δεδομένα που επεξεργάζεται και 
τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. 

Ο Φορέας εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και επεξεργάζεται αυτά που είναι 
απολύτως απαραίτητα, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  
Σε προγραμματισμένη βάση ή όταν απαιτηθεί, ο Φορέας δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα 
σε δομές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων δομών στο στενό ή εν γένει ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
• Ιστότοπος «ΕΣΗΔΗΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
• Ιστότοπος «Διαύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
• Ελεγκτικό Συνέδριο 
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  
• ΕΣΠΕΛ {Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου}  
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης,  
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
• Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
 
Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: 
Για όσο χρόνο ο Φορέας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται 
στο κεφάλαιο 6 της πολιτικής ασφαλείας του Φορέα (σχετική απόφ. Δ.Σ. 6/2019 ΑΔΑ: 9ΟΜΤΟΞΧΝ-Ζ45) 
και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 https://fodsakm.gr/custom-post/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-
%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-
%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/ 

 
 
 

Έλαβα γνώση και συναινώ 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 

 (Υπογραφή και σφραγίδα 
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A/von OixovopiKtov Ynnpeoiwv

Koivojioinon:
1. rpa4>Eio DpoEfipou
2. rpa4>Eio Fevikou rpappax^a

YRMPEIIAKO ZHMEIQMA

A) ANAFKAIOTHTA THZ AAflANHI

Meid to TiEpaq Tqq 4>dpTajanq xwv anoppippaxoKiPtoTlujv, and tov xwpo npooajpivnq axdGpEuonq 
Kai npiv xnv pEta4)Opd xouq oxov XYTA Maupopdxnc;, xa oxnpaxa pExa4)opdq (xpdKXOpEq) xqq unnpeoiaq, 
xoixoGexoOve pia pexaAAixnq KaraoxEunq, AeKdvn avoixxou xutxou, oxo tuou) pEpoqxwv xovreivep, yia tqv 
ouAAoyri xai ouyKpdxnor) xojv uypiLv ano|3Anxajv nou anoppeouv ouvExdpEva oe 6Ar) xnv SidpKEia 
p£xa4)opdq xouq npoq xov XYTA, pE axono xqv anoxponh 6ia4)uynq xouq xaxd xqv Kivrjori xwv oxnpdxtov, 
oxouq napaKEipEVouq Spopouq peiajvovxaq anpavxiKd xiq ohoieoShtiote 7iepi3aAAovxiKEq EJiuxxtooEtq nou 
pnopouv va npoKuipouv, aAAd xat crrnv ano^uyn xpoxaLcov aTuxn^dxwv Adyu) xiq oAioGnpdxnxaq oxqv 
do^aAxo nou evSexopeviijq pnopEt va £m<t>Epouv. F la xouq napandva) Adyouq Etvai avayKaia n npopnOsia 
fiEKaEnxd (17) Aekovcov avoixxou xunou yia xnv KdAui^n xojv avayKiiiv xou ZMA A.nauAou MeAd.

B) TEXNIKH flEPirPAOH/TEXNIKEZ HPOAIArPAOEI

Oi AExdvEq 0a Eivai xaxaoKEuaopEVEq e^' oAoxAdpou and aAoupivio ndxouq 4xiA. Oi SiaoxdoEiq 
xqq anoxumbvovrai napaKaxio oxnpaxiKd oxiq eixdvEq nou axoAouGouv. fia xqv ouyxpdxqoq xai 
npdodEoq xouq axo anoppippaxoxiPwxio, Ga (Jiepouv oxiq nAsupEq EiSixouq xuxAixouq nipouq ao4jaA£taq 
SiapEXpou l,5£x xai oi onoioi Ga eivai oxepEajpEvoi ndvaj oe pExaAAixd eAaopa. Oi nipoi 0a GqAuxibvouv 
oxo niouj pepoq xou anoppippaxoxi3wxiou oe ei6ix£q Eocxeq xai Ga 4)£pouv ndvu> xouq psxaAAiXEq 
HEpdvEq ao^aAElaq oi onoieq Ga E^aot^aAi^ouv xqv axivqxonoiqoq xai ao4)dA£ia xojv Se^opeviov ndvw 
oxo anoppippaxoxiPuJxio.

H ouvdEoq xojv EAaopdxwv pe xqv AExdvq, Ga yivEi ps xexoio xpdno, ujote va SqpioupyqGEi pia 
avGexxixq xaxaoxEuq anoxeAwvxaq Eva opoioyEveq oibpa, napExovxaq xiq anaixoupEVEq avxoxeq axiq 
mEOEiq nou Ga avaxxxuxGouv eite and xo (Sdpoq xou uypou eite and xiq xaAavxwoeiq xai SovqaEiq nou Ga 
npoEpxovxai and xov 6pdpo xai xqv xivqoq xou oxqpaxoq.

Oi Asxdveq Ga unofiiaipouvxai and duo (2) diaxwpiarixd xoixcopaxa nat|>Aaapou, dqpioupycuvxaq 
xpia (3) Eowxepixd diapEpiopaxa, evdeixxixibv diaoxdoEiov 0,70ex exaoxo, pe oxond xo uypd 4>opTio va 
axoAouGei xiq xivqoeiq xou oxqpaxoq x^piq va dqpioupyouvxai idiaixepqq evxaoqq xupaxiopoL npoq 
ano^uyq 6ia<t)uyq xouq.

O avddoxoq eivai unoxp£i*jpEvoq va xaxaoxeudoei xa und npopqGeia eidq oe ouvxopo xpovixd 
didoxqpa aAAd dxi peyoAuTEpo xou evdq (1) pqva, and xqv unoypa^q xqq aupPaoqq xai xa ono(a Ga
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KoAumovtai and ew^non TOu\dxiorov Evoq (1) exoui;. H neia^opd touq 8a ylvei [je npoaconiKO kqi 
HETaifcopiKO p^oo Tr)q unnpeolaq.

Av |i£oa oro xpoviKO Sidornpa auio, to npoq npopr|9£ia ei6oq napouoidoEi KaKoiexvieq n 

EXarctopaTa, oc^EiAdpEva oe KaKnq noiornxaq Epyaoitov r1) aaioxiaq uAikou kqi oe Kd0E nEptniajon 6xt oe 

4)uoioAoyiKn 4>9opd, o avd6oxoq Eivai unoxpEiopEvoq va to avTiKaraornoEiTo ouvropoTEpo Kai oxuiEpav 

tcov 6£Ka (10) EpydoLuojv nuEptbv. and Tqv Eifionoinor) xnq unriP^oia^ .

fia thv KaAuTEpn napouoiaon, Kai op0n arcoTuncoon, oac; eniouvdTrroupE napaKOTOJ 

4>wToypa4)ieq, napouoid^ovraq oxnpaxiKd Kai Tiq evSeiktikec; diaardoEiq tiov Aekovwv.

fldpauTa oi urcoiJjri4HOi avdSoxoi pnopouv av to Eni0upouv, pETd and Evripdpioon arnv uunpeoia 

Kai KaTomv paviEpou, Tiq Epydoip^q pepeq koi wpsq, va npooeAOouv npiv xqv KaTd0Eon tou 4>aK6Aou 

npoa^opdq Touq, orov x^po xou IMA A.flauAou MsAd, yia Trjv op0n anoTunujon tiov texvikiov oroixeliov 

koi npaypaToyviopoouvn xqq SE^apEviiq ouyKpdTnonq uypiov anoPAnxcov, exoi ioote va i\ou\j mo op0n 

koi avxiKEipEviKn eikovo, oi oiioioi Eivai ajioKAEioxiKa uTieu0uvoi yia xnv op0n ouvxa^n xiov npOO4)0p(0V 

xouq Paoi^dpEvoi oe otoixeIo nou 0a ouAAe^ouv koto xnv auxoi^ia nou 8a npaypaxonoinaouv.

(POTOrPAOIEI

{ 2 }
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n ENAEIKTIKOI nPOYnOAOnZMOI THZ AAHANHZ ANA AIEYOVNIH

ENAEIKTIKOZ fllNAKAI nPOYHOAOriZMOY EPfAIION
Tmn ZuvoAik6

KooioqMONAAA
METPHZHZ

A/A EIAOI ROZOTHTA HOvd6a(;

Hpon/iGeia avoixrcuv 
Se^apcvtov auvKpdrrioni; 
uyptov anopAriTiov yia 
tnv KdAuipn Twv avayKiuv 
tou ZMA A.nauAou 
MgAAd.

1 T£M. 17 300€ 5.100,00€

1.224,00€0.H.A 24%
TeAiko
ZuvoAo 6.324,00€
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A) KQAIKOZ API9M0Z EIAOYI

44611000-6 «Ae^EV£c;» 
44618400-9 «MexaAXiK6 6oxeio»CPV

OEGPH0HKE
0EOoaAoviKn 17/08/2020

ZYNTAX0HKE
GEoaoXovUn 17/08/2020

Me evioXh DpoEfipou,
O AvanXnpurcnq npoiardpEvoc; 

xou ZMA A.nauXou MeXXq

Aeovuoc; navayiwnont; 
AE 06nvwv,A' BaOpou

BaotX£io(; Xapax^iAnc; 
AE2 Enonxwv KaOapioxnxac; 

A' BaGpou

{ ^ }
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