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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η  Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης - με 
σφραγισμένες προσφορές -  να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την 
προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, έτους 2021,  για την κάλυψη των αναγκών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής και των Γραφείων – Κτηνιατρείων της Π.Ε.Χ. , συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους μέχρι 5.000€  συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010)όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

2. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 
Α / 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 81320 + 77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 
4302 Β / 30-12-2016) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει. 

4. Τον Ν. 4250 / 2014 (άρ. 1) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74 Α / 26-3-2014). 

5. Τον Ν. 4270 / 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 
28-6-2014).    

6. Το Π.Δ. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-
2016). 
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7. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».   

8.  Την υπ΄αριθμ. 303408(4736)6-9-2017 (ΦΕΚ Β’3419/28-9-2017 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Γραφείων Αγροτικής 
Οικονομίας, Γραφείων – Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Δ/νσεις της Γ.Δ.Α.Ο.Κ. 
της Π.Κ.Μ.  

9. Την υπ' αρ. 69/12-11-2020 (ΑΔΑ ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ57) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ « Ψήφιση του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021», όπως ισχύει σήμερα.  

10. Την  υπ΄αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ : 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. « «Έγκριση   προγράμματος εκτελεστέων   προμηθειών   της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021» 

11. Την υπ' αρ. οίκ 570607(7712)/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με 
Εντολή Περιφερειάρχη" (ΦΕΚ 3475/16-9-2019). 

12. Το υπ' αρ. πρωτ. 264432(7164)/10-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008575553   2021-05-10) 
Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Τμήμα 
Κτηνιατρικής, για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για 
τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της Π. Ε. Χαλκιδικής για το έτος 
2021, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών.    

13. Την υπ’ αρ. 273471/1216/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Μ7ΛΛ-7ΤΣ, ΑΔΑΜ:21REQ008591916 
2021-05-12) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης, με 
χρέωση του φορέα 07.292 και  Κ.Α.Ε.1214.01. 
 

                           ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες 
οικονομικές προσφορές για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής και των Γραφείων – 
Κτηνιατρείων της Π.Ε.Χ. , συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.000€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης 
Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.Χ.  Διοικητήριο Πολύγυρος , Τ.Κ. 63100,  
τηλ.: 2371351262,  μέχρι τις 26-5-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.,  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 
Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ζητηθέντων ειδών της κάθε ομάδας.  
 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ζητηθέντων ειδών της κάθε 
ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ 
για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.  
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και εξοπλισμού για την εκτέλεση του προγράμματος 
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε.Χ.  
 
Αναλυτικά: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Α. ΟΜΑΔΑ: Δαπάνες ύψους 3.300,00 € (τριών χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ) και 

συγκεκριμένα: 

- 10000 φιαλιδίων αιμοληψίας μιας χρήσης τύπου Vacutainer, 9-10 ml, Safe Cap, Plain 

- 700 φιαλιδίων αιμοληψίας μιας χρήσης τύπου Vacutainer EDTA, 10 ml 

- 1000 συριγγών μιας χρήσης 2,5 ml με βελόνα 21G X 1 1/2 

- 10000 βελονών αιμοληψίας 18G X 1 1/2 , 

- 1000 υποδοχέων βελονών αιμοληψίας 

  

B. ΟΜΑΔΑ: Δαπάνες ύψους 400,00 € (τετρακοσίων Ευρώ) (ΚΑΕ 292.1214.01) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για αγορά:                                              

- 10 αυτόματων συρίγγων εμβολιασμού 2 ml με υποδοχέα για μπουκάλι. 

 

  Γ.ΟΜΑΔΑ: Δαπάνες ύψους 1000,00 € (χιλίων Ευρώ) (ΚΑΕ 292.1214.01) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για αγορά: 

- 140 μάκτρων (boot swabs) για τη διενέργεια δειγματοληψιών σχετικών με το πρόγραμμα 

ελέγχου σαλμονελώσεων των ορνιθοειδών. Το σετ παραδίδεται συσκευασμένο σε σακουλάκι 

με νεύρο καιπεριλαμβάνει: α) Ένα ζέυγος ειδικής κάλτσας υψηλής απορροφητικότητας από 

ζέρσεϊ με λάστιχο γιακαλύτερη εφαρμογή στο υπόδημα, εμποτισμένη με 15 ml 

υποστρώματος Threptone, β) Σακούλα φύλαξης βιολογικών υλικών κατάλληλη και για 

αυτόκαυστο, γ) Ένα ζεύγος γάντια βινυλίου, δ) Ένα ζεύγος πλαστικών υποδημάτων κνήμης 

με λάστιχο. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των κατάλληλων μάκτρων θα γίνει μετά από 

δειγματοληπτικό έλεγχο από έναν κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ 

Χαλκιδικής και με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα και την ποιότητα του  προϊόντος 

        

Δ. ΟΜΑΔΑ: Δαπάνες ύψους 300,00 € (τριακοσίων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

για την αγορά:  

-- 50 απολυμαντικών χεριών του 0,5 λίτρου 
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2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Όσοι  επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη οικονομική προσφορά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 

παρούσα Πρόσκληση.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

καταθέτουν έγγραφες προσφορές (εις διπλούν), σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να 

είναι κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να 

φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : Προς Τμήμα Προμηθειών Υποδ/νσης Οικονομικού 

Ανθρωπίνω Πόρων Π.Ε.Χαλκιδικής «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού έτους 2021,  

προϋπολογισμού 5.000,00€, συμπ.ΦΠΑ» Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, 

Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail,) 

 
 
Οι προφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων πρέπει να περιέχουν τα 
κάτωθι: 
 

1. Οικονομική προσφορά (εις διπλούν), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος 1 . 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Α (εις διπλούν), της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι: Δεσμεύονται για 
την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Β  . 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Β’ στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε  βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ.  1  του 
άρθρου  73  του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ως άνω 
Υπεύθυνη Δήλωση αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση Β δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα Β  του Παραρτήματος Β.  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται 
η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται έναρξη 
επιτηδεύματος 
 Σημείωση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία 
υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 

5.  Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 
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6. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.  
 
Σημείωση: Τα υπ’αρ.(1) και (2) ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεικτά εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό 
διάστημα 180 ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική 
προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο 
των ειδών της κάθε ομάδας.  

 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31-12-2021. 
 
Η παράδοση των υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί άπαξ ή τμηματικά, κατόπιν 
προφορικής ή γραπτής ενημέρωσης του  αναδόχου από το Τμήμα Κτηνιατρικής της 
ΔΑΟΚ ΠΕΧ.  
 
Τα υλικά θα παραδοθούν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής  στο Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100 . 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 
Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο παράδοσης των υλικών και με τη 
σύνταξη Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. Κατά 
τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Ο ανάδοχος παραιτείται 
από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ,σε περίπτωση 
απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας υλικών του αναδόχου που αφορά την παρούσα 
πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των υλικών διακόπτεται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου.  
 

4. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, κατόπιν της 
παράδοσης των ειδών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών 
από τις αρμόδιες Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

2. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
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3.  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

 
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο: 

 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

  Τέλος χαρτοσήμου  3%  επί του ανωτέρω τέλους  0,07%  Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

  Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ). 
 Τέλος χαρτοσήμου   3%  επί του ανωτέρω τέλους   0,06%  Υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) 
  Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου  

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.  
 
Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
φόρος εισοδήματος. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ  1214.01 ,με ποσό 5.000,00€ προϋπολογισμού 
έτους  2021 του Ειδικού Φορέα 07.292. 

5.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27-5-

2021 και ώρα  12:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Υποδ/νση Οικονομικού 

Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ.   

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου (Παράρτημα  X  του Προσαρτήματος Α  του Ν.  4412/2016).  Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται 

από την Υπηρεσία. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Π.Ε.Χ. / Π.Κ.Μ.  www.pkm.gov.gr. 

 

 

Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της 

Πρόσκλησης :  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για τα προγράμματα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της Π. Ε. Χαλκιδικής για το έτος 2021». 

 
(Αριθμός Πρόσκλησης :……………………………) 

 
Προϋπολογισμός : Μέχρι 5.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
C.P.V. : 33140000-3 

 
 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του : …………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

Είδος………….. τιμή χωρίς Φ.Π.Α. : ……………ευρώ (……… €) Ποσό Φ.Π.Α. : 

………………… ευρώ (……… €)      Σύνολο………………. 

 

Συνολική τιμή όλων των ειδών της ομάδας …………. 

χωρίς ΦΠΑ ………………….&  

με ΦΠΑ………………….…….. 

 

…………., …. / … / 2021 

Ο Προσφέρων 

 
( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


