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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
              Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        

  

Θεσσαλονίκη: 12 Ιανουαρίου 2018 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία  

Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 

∆/νση: Εντός Λιµένα Θεσ/νίκης 

ΤΚ. 54012, Θεσσαλονίκη 

Κωδ. NUTS: GR122 

Τηλ.2310593121, Φάξ.2310510500 

Ηλ/κη ∆/νση: secretariat@thpa.gr  

∆/νση ∆/κτύου: http://www.thpa.gr  

Ηµεροµηνία 23/01/2018 Χαµηλότερη  

Τιµή ανά είδος 
Ηµέρα Τρίτη 

Ώρα 15.00 

Εκτιµώµενη ∆απάνη  ∆έκα έξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

CPV 39831200-8, 39830000-9, 24452000-7, 33760000-5, 33771000-5, 

39220000-0 

 

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-

147A/08.08.2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών διενεργεί ΈΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια υλικών 

καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους,  και δυνατότητα 

παράτασης ένα ακόµη έτος, σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν (CPV: 39831200-8, 39830000-9, 

24452000-7, 33760000-5, 33771000-5, 39220000-0). 

Η συνολική ανώτατη εκτιµώµενη δαπάνη για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ 

ΕΥΡΩ (16.000,00€), πλέον ΦΠΑ. 

Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς παρέχονται: 

- Τµήµα Προµηθειών, τηλ.: 2310 – 593360, 363. 
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A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις 

προµηθευτών που ασχολούνται επαγγελµατικά µε το αντικείµενο της έρευνας αγοράς.  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προµήθεια θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιµής (Χαµηλότερη Τιµή) ανά είδος. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία κατακύρωσης θα 

αξιολογηθεί η ποιότητα των προσφερόµενων ειδών βάσει των κατατεθειµένων δειγµάτων των 

συµµετεχόντων.  

Για την ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής, η τιµή κάθε είδους θα αξιολογηθεί χωριστά. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται το αργότερο έως την 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, εντός Λιµένα, ΤΚ 54012.  

(κτήριο ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Τµήµα Γραµµατείας). 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Πάνω στο Φάκελο Προσφοράς θα πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 

- Προσφορά για την Έρευνα Αγοράς για την «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας»  

- Καταληκτική Ηµεροµηνία: 23/01/2018. 

- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 

φαξ). 

- Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. – ∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα Γραµµατείας. 

Οι συµµετέχοντες µε την προσφορά τους καλούνται να υποβάλλουν: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο 

προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης έρευνας και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε µία 

από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 

αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν από την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.  

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις στις περιπτώσεις εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) αφορούν τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύµων 

εταιριών (Α.Ε.) αφορούν το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι: 

� Η ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των προσφερόµενων προϊόντων είναι σύµφωνες µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, 
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� το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α) των προσφερόµενων προϊόντων είναι 

επικαιροποιηµένο και σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισµό 

(ΕΕ) υπ’ αριθ.2015/830, όπως ισχύουν, 

� έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερόµενων προϊόντων στο ΕΜΧΠ, εφόσον 

απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού CLP (Κανονισµός 1272/2008/ΕΚ) όπως 

ισχύει. 

• Οικονοµική Προσφορά. Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 

θα υπογράφεται από τον προσφέροντα θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

� Την τιµή µονάδας και την τιµή για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας κάθε είδους σε ευρώ 

(€), χωρίς ΦΠΑ 

� Το χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν θα είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµέρες.  

� Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από εξήντα (60) ηµέρες. 

• Τεχνική Προσφορά.  

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει:  

α) να είναι επώνυµα προϊόντα, µε αναγραφόµενη την επωνυµία του κατασκευαστή επί της 

συσκευασίας,  

β) να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (για όποια από τα είδη του 

παραρτήµατος ισχύει),  

γ) τα απορρυπαντικά που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα, βάσει των επιπτώσεων τους στην υγεία ή των 

φυσικών τους επιπτώσεων, να είναι καταχωρηµένα στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) 

και  

δ) τα προϊόντα που φέρουν ηµεροµηνία λήξεως θα πρέπει να λήγουν µετά την 01/02/2019  

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από δείγµατα των προσφερόµενων ειδών. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για όποια και όσα είδη επιθυµούν, µε την 

προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να καλύψουν ολόκληρη την ζητούµενη ποσότητα.  

 
4.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε µία δηµόσια συνεδρίαση την 24η Ιανουαρίου 

2018 ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ. Μετά την 

αποσφράγιση οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Τµήµα Προµηθειών της ΟΛΘ ΑΕ. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά από τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν τον αριθµό 

καταχώρησης ή έγκρισης Γενικού Χηµείου Κράτους και το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (Safety Data 

Sheet) των υπό προµήθεια προϊόντων (για όσα από αυτά προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία).   
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6. ΣΥΜΒΑΣΗ  

Μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του Αναδόχου υπογράφεται σύµβαση διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, µε 

ηµεροµηνία έναρξης την εποµένη της υπογραφής της και δυνατότητα παράτασης ένα επιπλέον έτος.  

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής των ζητούµενων ποσοτήτων, 

υπό τον όρο ότι η αύξηση ή µείωση των ποσοτήτων δεν θα προκαλέσει µεταβολή της συνολικής αξίας 

της αρχικής σύµβασης σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. 

Για την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

 
7. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει και επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν κατά την παραλαβή αναφερθούν παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

 

7.2. Χρόνος Παράδοσης Υλικών  

Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι διαθέσιµα προς παράδοση εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να ζητήσει να της παραδοθεί όλη η προµήθεια, 

αλλά δύναται να λαµβάνει τα υπό προµήθεια είδη και τµηµατικά, µέσα σε ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις 

ανάγκες της, ύστερα από έντυπη παραγγελία (fax ή mail). Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, στην 

περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, θα προσδιορίζεται κάθε φορά στην έγγραφη παραγγελία. Σε 

περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης, τα υλικά θα παραδίδονται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από 

τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας. 

 

7.3. Παραλαβή Υλικών 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της παραλαβής των υλικών διενεργείται από τη διαχειρίστρια της Κεντρικής 

Αποθήκης της ΟΛΘ ΑΕ.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και µπορεί να 

παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 

Υλικά που παρουσιάσουν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης µπορεί, µετά από αιτιολογηµένη 

γνώµη της Υπηρεσίας, να απορριφθούν ή να κριθούν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής.   
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7.4. Απόρριψη Συµβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 

σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.   

 

7.5. Τρόπος Πληρωµής 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας γίνεται από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Η πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ πραγµατοποιείται έναντι έκδοσης τιµολογίου και εντός εξήντα (60) ηµερών 

από την προσκόµιση του στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τη, βεβαίωση επί του παραστατικού, της παραλαβής των 

υλικών από τη διαχειρίστρια της Κεντρικής Αποθήκης της ΟΛΘ ΑΕ. 

Επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη 

πληρωµή.                                                                      

                                                                                                Θεσσαλονίκη, 12  Ιανουαρίου 2018 

 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝΩ9469ΗΞΑ-ΗΨΤ





 6

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

Έ∆ΡΑ – Τ.Κ. – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΦΜ :  ∆ΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ΦΑΞ:  

E-MAIL:  
 

Α/Α ΚΩ∆.ΟΛΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 

(€) 
ΣΥΝ.ΤΙΜΗ 

(€) 

1.  11077 ΚΕΖΑΠ  (των 350 ml ) 200 τεµ.     

2.  11102 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (των 350 ml ) 600 τεµ.     

3.  11100 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ  (των 400 ml) 400 τεµ.     

4.  11110 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ (τύπου Vilanova των 300 ml µε αντλία) 470 τεµ.     

5.  11106 ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ (των 1000 ml) 350 τεµ.     

6.  11105 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ  (τύπου Palmolive ∆οχείο 4lt ) 1000 lt.     

7.  11105 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ (∆οχείο των 5 ή 10 λτ)  300  lt     

8.  11112 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ  (των 125 gr.) 3200 τεµ.     

9.  11079 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ  (τύπου Scotch-bright) 300  τεµ.     

10.  11069 ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Vetex 250  τεµ.     

11.  11117 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  (σε ρολά) 14.000 τεµ.     

12.  11104 ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ  (σε ρολά των 500 gr) 750  τεµ.     

13.  11088 ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΙΣΙΕΣ (χωρίς κοντάρι) 10  τεµ.     

14.  11074 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ  5  τεµ.   

15.  11084 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΕΣ  5 τεµ   

16.  14835 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΝΑΥΛΟΝ 30 τεµ   

17.  11073 ΒΑΣΕΙΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  (pigal) 15 τεµ.     

18.  11076 ΦΑΡΑΣΙΑ 5 τεµ   

19.  11101 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  (σε σάκους των 20 kg) 1000  kg     

20.  11072 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (των 4 lt) 500  lt     

21.  11090 ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ-ΜΥΓΕΣ 0 τεµ.     

22.  11091 ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΕΣ-ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 50  τεµ.     

23.  14562 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ 5 τεµ.     

24.  14879 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  (κιβώτια των 4000 φ.) 170  κιβ.     

25.  11098 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ Ultra Protection 1250ml 250 τεµ   
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26.  14339 ΧΩΝΙΑ ΜΕΣΑΙΑ  10 τεµ   

27.  11078 ΧΩΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 5 τεµ.   

28.  11096 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ (µε χερούλι) 50 kgr   

29.  11085 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 40 τεµ.   

30.  11099 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 
(σε κουτί των 900γρ περίπου) 

70 τεµ.   

Οι ανωτέρω τιµές είναι χωρίς Φ.Π.Α.        

 

Ισχύς Προσφοράς:  Η προσφορά ισχύει για 60 (εξήντα) ηµέρες.   

Χρόνος Παράδοσης:………………………………………………….ηµέρες.   

 

• Τα προσφερόµενα υλικά είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης κατασκευής ή παρασκευής και 

αµεταχείριστα.             

 

                                                                                         Θεσσαλονίκη     ……/01/2018 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

   (Υπογραφή & σφραγίδα) 
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