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ΜΔΛΔΣΗ  

Πξνκήζεηα ζπζηεκάηωλ άξδεπζεο & αξδεπηηθνύ πιηθνύ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ  

 

 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Αμία ρσξίο Φ.Π.Α. 2.419,30 

Φ.Π.Α. 24% 580,63 

Αμία κε Φ.Π.Α. 2.999,93 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

1. Σερληθή Πεξηγξαθή 
2. Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
3. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ 
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Ι .  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Με ηελ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα Τιηθώλ ζπληήξεζεο θη 
επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ (κπεθ, ιάζηηρα θηι), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ. Ζ δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη 
ζην πνζό ησλ 4.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη  ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35-
6662 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ  έηνπο  2018.  

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016                           

Σξόπνο Παξάδνζεο:  
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζπλνιηθά, γηα λα θαιπθζνύλ αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.  Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Υξόλνο Παξάδνζεο: 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη  εληόο 2 εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ηνπ Γήκνπ. 

Σόπνο Παξάδνζεο: 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ζην ρώξν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

Παξαιαβή πιηθώλ: 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ην                                     

άξζξν 221 παξ. 11β ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Οη ηηκέο  πξνθύπηνπλ κεηά από 

έξεπλα αγνξάο. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
(ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α.) σύνολο 

Μοφφα 1''x1'' 20 0,35 € 7,00 € 

Μοφφα 1 1/4''x1 1/4'' 20 1,20 € 24,00 € 

Συςτολικι μοφφα 1''x3/4'' 30 0,35 € 10,50 € 

Συςτολικι μοφφα 1 1/4''x1'' 30 1,00 € 30,00 € 

Σώμα ταφ κθλυκό 2''x2''x2'' 30 5,80 € 174,00 € 

Σώμα ταφ αρςενικό 2''x2''x2'' 30 3,00 € 90,00 € 

Σώμα ταφ αρςενικό 3/4''x1/2''x3/4'' 30 0,30 € 9,00 € 

Σώμα ταφ αρςενικό 3/4''x3/4''x3/4'' 30 0,24 € 7,20 € 

Σώμα ταφ αρςενικό 1 1/4''x3/4''x1 1/4'' 30 1,20 € 36,00 € 

Ρακόρ αρςενικό Φ32x1'' 30 0,95 € 28,50 € 

Ρακόρ αρςενικό Φ50x2'' 30 2,50 € 75,00 € 

Σφνδεςμοσ αςφαλείασ Φ20xΦ20 30 0,11 € 3,30 € 

Σζλλα ςυρταρωτι 6Atm Φ32 x 3/4'' 30 0,80 € 24,00 € 

Σζλλα ςυρταρωτι 6Atm Φ40 x 3/4'' 30 1,50 € 45,00 € 

Σζλλα ςυρταρωτι 6Atm Φ50 x 1'' 30 1,80 € 54,00 € 

Τάπα κθλυκι 1/2'' 36 0,10 € 3,00 € 

Τάπα κθλυκι 3/4'' 35 0,10 € 3,00 € 

Τάπα κθλυκι 1'' 50 0,20 € 10,00 € 

Σωλινασ πολυαικυλενίου 6Atm Φ20 100 0,25 € 25,00 € 

Σωλινασ πολυαικυλενίου 6Atm Φ32 100 0,45 € 45,00 € 

Σωλινασ πολυαικυλενίου 6Atm Φ50 0 0,90 € 0,00 € 

Στατικοί εκτοξευτζσ ακτίνασ ζωσ 4m 150 2,35 € 352,50 € 

Ακροφφςια περιςτρεφόμενα, ακτίνασ 
διαβροχισ 4-5,6m, τομζασ διαβροχισ 360ο 
(τφπου R13-18F) 12 9,00 € 108,00 € 

Ακροφφςια παρτεριών, τομζασ διαβροχισ 
1,2x4,00-1,2x4,6 (τφπου 15EST) 15 2,50 € 37,50 € 

Ακροφφςια παρτεριών, τομζασ διαβροχισ 
1,2x7,90-1,2x9,2 (τφπου 15SST) 20 2,50 € 50,00 € 

Εκτοξευτιρασ 1'' πλιρουσ κφκλου ακτίνα 
15m 1,5m³/h 100 5,00 € 500,00 € 

Εκτοξευτιρασ 1'' θμίςεωσ κφκλου ακτίνα 
6m  100 5,00 € 500,00 € 

Μικροεκτοξευτιρεσ (για γαντηάκι & λόγχθ 
8mm) ακτίνασ 4m, 120lt/h 16 0,15 € 2,40 € 

Γαντηάκι ςπζςιαλ, 8x20mm, για χριςθ με 
μικροεκτοξευτιρεσ 40 0,02 € 0,80 € 

Λόγχθ κόκκινθ 8mm, μικουσ 40cm 200 0,25 € 50,00 € 
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Λόγχθ μαφρθ 8mm, μικουσ 40cm 200 0,23 € 46,00 € 

Τεφλόν 19 x 15 x 0,20 50 1,30 € 65,00 € 

Σγρόπια 3mm (για ςταλλάκτεσ καρφωτοφσ 
70lt/h) 1 2,50 € 2,50 € 

        

    
Μερικό 
σύνολο 

2.419,30 € 

    ΦΠΑ 
580,63 € 

    
Γενικό 
σύνολο 

2.999,93 € 

 

   

O ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Λύηξαο Μάξηνο 

Πνιηηηθόο κεραληθόο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ 

Ο Γηεπζπληήο 

 

Υαξάιακπνο Κηξθηλέδνο 

Γεωπόλνο MSc 
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ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο – θαζνξηζκόο πξνϋπνζέζεωλ αλαδόρνπ 
Ζ παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 
& αξδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  νη νπνίεο ζα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπ. Δπίζεο ηελ πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ.  
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη Αηνκηθή επηρείξεζε ή λνκηθό πξόζσπν κε πιήξε 
δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα, εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ 
γεγνλόο ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ επίζεο ζα ζπλνδεύεη 
ην θάθειν πξνζθνξάο.  
 
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε θάθειν κε δηαθξηηέο ηελ Σερληθή 
πξνζθνξά θαη ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Οη αλαθεξόκελεο πξνκήζεηεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα  κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α': Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη  Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

2. ΣνπΑζηηθνύ Κώδηθα 
3. Σνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114Α) «Κύπυζη ηος Κώδικα Δήμυν και Κοινοηήηυν», όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, άξζξν 209 παξάγξαθνο 9, εδάθην β΄. 
4. Σνπ N.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα απσιηεκηονική ηηρ αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρύεη,  

5. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 
(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) − δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 
διαηάξειρ»όπσο αληηθαηαζηάζεθαλκε ηηο παξ. 21 θαη 23 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 
4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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6. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α’/20.03.2007), «Καηασώπηζη δημοζιεύζευν ηυν 
θοπέυν ηος Δημοζίος ζηον Νομαπσιακό και Σοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

7. Σσλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α/204/15.9.2011) θαη Ν. 4038/2012, άξζξν 10 (ΦΔΚ 
Α/14/2.2.2012), ηελ ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β/3400/2012), ην έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. 
Δκπνξίνπ Π1/89/11.1.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΦΝΦ-ΓΒΝ) πεπί ςποσπευηικήρ ανάπηηζηρ ζηο 
Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Δημοζίυν ςμβάζευν ηοισείυν Έπγυν, 
Τπηπεζιών και Ππομηθειών, ηελ ππ’ αξηζ. Γ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 εγθύθιην 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 
Γηθηύσλ ζρεηηθά κε ηε «Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και 
διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν ηος 
Τποςπγείος Ανάπηςξηρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύυν 
θαη ηελ ππ’ αξηζ. Π1/678/26.03.2013 Δγθύθιην 1 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 
κε ζέκα: «Λειηοςπγία ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..)», 

8. Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε’ «Πποζαπμογή ηηρ 
Ελληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16ηρ Φεβποςαπίος 2011 για ηην 
καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ» όπσο 
ηζρύεη,  

9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-03-2014, η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη ηεο ππ’ αξηζ.ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/01.04.2014 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: 
«Καηάπγηζη ηηρ ςποσπέυζηρ ςποβολήρ ππυηοηύπυν ή επικςπυμένυν 
ανηιγπάθυν εγγπάθυν» 

10. Σνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 ηεύρνο Α'): Κύπυζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ 
Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ  

11. Σνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194Α) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ» θαη ηεο 
ππ’αξ. 30/20-4-2011 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Δζ. Απ. &Ζι. Γηαθ. θαη ηνπ Τπ. Οηθ. πεξί 
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο Γήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
 α) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο   
β) Σερληθή Έθζεζε –Πξνδηαγξαθέο   
γ) Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4°: ύκβαζε 
 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, 
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Η.Π. 

Μεζνινγγίνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 5°: Υξόλνο εθηέιεζεο - Πιεξωκή 
Ωο ρξόλνο παξάδνζεο – εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη ην ρξνληθό όξην ησλ 2 εκεξώλ από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 6°: Σηκέο πξνζθνξώλ 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ ε ζύκβαζε γηα ηελ παξνύζα 
πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
εηδώλ ζύκθσλα κε όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε . Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο 
από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο 
όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη θξηηήξην θαηαθύξωζεο απνηειεί ε 
ρακειόηεξε ηηκή θαη’ είδνο.  
 
ΑΡΘΡΟ 7°: Υξόλνο εγγύεζεο 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο, ιήγεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8°: Πνηληθέο ξήηξεο-Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ 
Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνύλ ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 33 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπίζεο, εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 
εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 
ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, εθηόο αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, 
νπόηε ε παξάηαζε δίλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9°: Πιεκκειήο θαηαζθεπή 
Δθ' όζνλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή 
εκθαλίδνπλ ειαηηώκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη , 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10°: Φόξνη - ηέιε - θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ 
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11°: Δμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 
Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαιαβήο πξνκήζεηαο 
Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θάζε θνξά ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα 
Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη νξηζηεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, παξνπζία ηνπ 
αλαδόρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ή 
ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όπνησλ αλσκαιηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο ίδηαο νξηδόκελεο 
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε 
ηνύησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξόζθνξν γηα 
ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε ηνπ αλαδόρνπ. Ζ παξαιαβή ησλ παξαπάλσ εηδώλ 
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ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ σο ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
εγγύεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: Πιεξνθνξίεο θαη ινηπά ζηνηρεία πξνζθνξώλ 
Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο ππεύζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία (νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.η.ι.) ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζα 
είλαη απόιπηα δεζκεπηηθά γηα απηνύο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 
 
 

Μεζολόγγι  7 Δεκεμβπίος 2018 

 
Ο ζπληάμαο Θεωξείηαη 
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