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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 50/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.446,45 € 
Κ.Α. : 35.7135.0004. Π/Τ 2020 
CPV: 34928400, «Αςτικόσ εξοπλιςμόσ» 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια εξοπλιςμοφ αποδυτιριων και ντουηιζρων για τισ ανάγκεσ των 

λουτρικϊν εγκαταςτάςεων των παραλιϊν, µε ςκοπό τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ και τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιςκεπτϊν. 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

 ΟΜΑΔΑ  Α’ 

1. Αποδυτιρια Παραλιϊν 30 

 ΟΜΑΔΑ  Β’ 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιϊν 31 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των ειδϊν κα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από 

το Διμο. 

τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του Διμου 

Μυτιλινθσ, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.185,00 € πλζον ΧΠΑ 17 % ποςοφ 

3.261,45 €, με ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 22.446,45 € . 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 22.500,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0004. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 34928400, «Αςτικόσ εξοπλιςμόσ». 

Η προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Κάκε προμθκευτισ που εκδθλϊνει ενδιαφζρον και κατακζτει ςχετικι προςφορά, είναι υποχρεωμζνοσ επί 

ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά που προςφζρει ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και ότι διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα μελζτθ δικαιολογθτικά. 

Συχόν ελαττωματικά είδθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ, και κα αντικακίςτανται άμεςα 

από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα, τι διαφορά που κα προκφψει από τθν ζκπτωςθ που κα δοκεί, να τθ 

χρθςιμοποιιςει για τθν προμικεια επιπλζον ποςοτιτων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ και μζχρι εξαντλιςεωσ του 

διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για μία ι για όλεσ τισ ομάδεσ, για το ςφνολο των ειδϊν 

ανά ομάδα και θ κατακφρωςθ κα γίνει με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ομάδα τθσ μελζτθσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 50/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.446,45 € 
Κ.Α. : 35.7135.0004. Π/Τ 2020 
CPV: 34928400, «Αςτικόσ εξοπλιςμόσ» 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Η δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ςε 19.185,00 € πλζον ΦΠΑ 17 % ποςοφ 3.261,45 €, με 

ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδών 22.446,45 €, το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό τθσ υπ’ 

αρικμό 50 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ 

ζτουσ 2020. 

Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ ανά είδοσ και ομάδα μελζτθσ είναι ο κάτωκι: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

Ενδεικτικι 

Σιμι 

Μονάδασ (€) 

Μερικό 

ςφνολο χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Αποδυτιρια Παραλιϊν 30 500,00 15.000,00 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιϊν 31 135,00 4.185,00 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 19.185,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 3.261,46 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 22.446,45 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςασ.  

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 22.500,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0004. 

 
 

 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 50 /2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΛΟΤΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.446,45 € 
Κ.Α. : 35.7135.0004. Π/Τ 2020 
CPV: 34928400, «Αςτικόσ εξοπλιςμόσ» 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Προμικειασ 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια εξοπλιςμοφ αποδυτιριων και ντουηιζρων για τισ ανάγκεσ των 

λουτρικϊν εγκαταςτάςεων των παραλιϊν, µε ςκοπό τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ και τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιςκεπτϊν. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 34928400, «Αςτικόσ εξοπλιςμόσ. 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

 ΟΜΑΔΑ  Α’ 

1. Αποδυτιρια Παραλιϊν 30 

 ΟΜΑΔΑ  Β’ 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιϊν 31 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΧΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπωσ ιςχφει. 

2. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) ‐ 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΧΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.» (ΧΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Χορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΧΕΚ 167/Α/23‐07‐2013), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Σο Ν.3861/2010  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΧΕΚ   112/Α/13‐07‐2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Σο Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ‐ 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΧΕΚ 87/Α/07‐06‐2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΧΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

8. Σο Ν.2690/1999 «Κύρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Χ.Ε.Κ. 

45/Α/09‐03‐1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ‐ φνταξθ Προςφορών – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιοι προμθκευτζσ, κα πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο 

των ειδϊν ανά ομάδα ι για όλεσ τισ ομάδεσ τθσ μελζτθσ. 

Σο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα όςα 

περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Η ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/16 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ομάδα τθσ μελζτθσ. 

ΑΡΘΡΟ 5 ‐ Αξιολόγθςθ προςφορών 

Δεν απαιτείτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ΑΡΘΡΟ 6 : Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ 

Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ 

ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ Όρουσ, που προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ομάδα τθσ μελζτθσ. 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυιςεισ 

Δεν απαιτείτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Σόποσ ‐ χρόνοσ παράδοςθσ 

Όλα τα είδθ κα παραδοκοφν εντόσ τριάντα (30) το πολφ θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του Διμου που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί για τόςο διάςτθμα όςο κακορίηεται ςτο Ν.4412/2016, μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ του «προμθκευτι» και Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του φορζα χωρίσ αλλαγι των όρων 

τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 9: Χρονικι ιςχφσ προςφορών 

Οι προςφορζσ για όςουσ ζχουν λάβει μζροσ και δεν αποκλείςτθκαν από τθ δθμοπραςία, κεωροφνται ότι ιςχφουν 

για εκατόν είκοςι θμζρεσ από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςφορζσ, ο Διμοσ μπορεί να καλζςει οποιοδιποτε διαγωνιςκζντα για να 

υπογράψει ςφμβαςθ προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ 

ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο θ προςφορά εξακολουκεί να ιςχφει για όςο διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ. 

Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, 

πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό 

χρονικό διάςτθμα. 

ΑΡΘΡΟ 10: Τποχρεώςεισ Αναδόχου ‐ Πλθμμελισ καταςκευι 

1. ε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ή φκοράσ του προϊόντοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του, επιβαρυνόμενοσ με κάκε ςχετικό ζξοδο, εφόςον 

δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ή ςυντιρθςθ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτθν §4 του 

παρόντοσ όρκρου. 
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2. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ή κακυςτζρθςθσ του αναδόχου για εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων μζχρι 

και τθν οριςτικι παραλαβι, ο Διμοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει, ςαν πρϊτο μζτρο, τθν εγγυθτικι του 

επιςτολι και ακόμθ να προβεί ςε παραπζρα ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ των ςφννομων ςυμφερόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 11: Φόροι ‐ τζλθ ‐ κρατιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τέλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ ιμερεσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 12: Παραλαβι ‐ Σρόποσ πλθρωμισ 

Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του αρκρ. 208 του Ν.4412/2016 από τθν 

επιτροπι που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ. 

ΑΡΘΡΟ 13: Όροι και διαδικαςία παραλαβισ προμικειασ 

Σα εν λόγω είδθ κα παραδοκοφν ολοκλθρωμζνα, ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα προσ χριςθ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε 

αποκικθ του Διμου, και με όλα τα ζξοδα που απαιτοφνται πλθρωμζνα. Η τοποκζτθςθ δεν αποτελεί ευκφνθ του 

αναδόχου. 

 

 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Η παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ, του 

Διμου Μυτιλινθσ: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

 ΟΜΑΔΑ  Α’ 

1. Αποδυτιρια Παραλιϊν 30 

 ΟΜΑΔΑ  Β’ 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιϊν 31 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για μία ι για όλεσ τισ ομάδεσ, για το ςφνολο των ειδϊν 

ανά ομάδα. 

Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΟΜΑΔΑ  Α’ 
 

1. Αποδυτιρια Παραλιών 

 

1.1 Σο αποδυτιριο κα ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον: Μικοσ 100 cm, Πλάτοσ 100cm και Υψοσ περίπου 225 cm, 

ϊςτε να χωροφν άνετα οι λουόμενοι. 

1.2 Η καμπίνα κα ςτθρίηεται ςε τζςςερισ κολϊνεσ ξφλινεσ, ςτισ τζςςερισ γωνίεσ του, διατομισ 7x7 cm και μικουσ 

περίπου 210cm, που κα αποτελοφν και το ςκελετό του αποδυτθρίου. Παράλλθλα κα τοποκετθκεί και μια 5
θ
 

ξφλινθ κολϊνα ίδιασ διατομισ και μικουσ, ςτθν μία πλευρά του αποδυτθρίου, θ οποία κα χρθςιμεφει για το 

κλείςιμο τθσ πόρτασ τθσ καμπίνασ.  

1.3 Οι ξφλινεσ κολϊνεσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςτο επάνω και ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπίνασ, προςδίδοντασ 

ςτακερότθτα ςτθν καταςκευι, με ξφλινεσ τραβζρςεσ, διαςτάςεων περίπου 100x7x5 cm. 

1.4 Η πόρτα κα είναι μονόφυλλθ πλάτουσ 70 cm και κα ςτθρίηεται πάνω ςτθν εξωτερικι πλαϊνι κολϊνα ςε 

τουλάχιςτον τρεισ ανοξείδωτουσ ι ορειχάλκινουσ μεντεςζδεσ κατάλλθλουσ για εξωτερικι χριςθ και ικανοφσ 

να δεχκοφν το βάροσ τθσ πόρτασ και τισ εξωτερικζσ πιζςεισ (ανζμουσ κλπ). Η πόρτα κα είναι από κόντρα πλακζ 

καλάςςθσ (ςθμφδα) πάχουσ 15 χιλιοςτϊν και κα ζχει άνοιγμα περιςτροφισ 180
ο
. 

1.5 Σο κζλυφοσ του αποδυτθρίου, κα δθμιουργείτε με τθν τοποκζτθςθ πλαϊνϊν τοιχωμάτων, περιμετρικά του 

αποδυτθρίου, από κόντρα πλακζ καλάςςθσ (ςθμφδα), πάχουσ τουλάχιςτον 12 χιλιοςτϊν. 

1.6 Σο φψοσ των πλαϊνϊν τοιχωμάτων κα είναι περίπου 170 cm. Κδιο κα είναι και το φψοσ τθσ πόρτασ και κα είναι 

τοποκετθμζνα όλα ςτο ίδιο φψοσ, αφινοντασ άνοιγμα ςτο κάτω μζροσ τθσ καμπίνασ περίπου 25 cm. 

1.7 Θα φζρει δφριχτθ ςκεπι από κόντρα πλακζ καλάςςθσ (ςθμφδα) πάχουσ 12 χιλιοςτϊν που κα ςτθρίηεται ςε 
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ξφλινο ςκελετό και κα ςτερεϊνεται ςτισ απολιξεισ των τεςςάρων περιμετρικϊν κολϊνων, με μεταλλικοφσ 

ςυνδζςμουσ. 

1.8 Οι 5 ξφλινεσ κολϊνεσ, κα ςτθρίηονται ςε ανκεκτικζσ μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ, ικανζσ να δεχκοφν τα φορτία 
τθσ καμπίνασ. Οι μεταλλικζσ βάςεισ κα είναι τζτοιασ καταςκευισ ϊςτε να αφινεται ζνα μικρό κενό μεταξφ τθσ 
ξφλινθσ κολϊνασ και του δαπζδου, για τθν προςταςία του ξφλου από τθ διάβρωςθ. 

1.9 Η ξυλεία που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι από Πεφκθ κανδιναβίασ, πλαναριςμζνθ από όλεσ τισ μεριζσ με 

ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ. 

1.10 Σο αποδυτιριο κα είναι βαμμζνο με χρϊματα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ και κα αναγράφει ςε ςθμείο που κα 

υποδείξει θ υπθρεςία «ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ». 

1.11 Όλα τα ξφλινα μζρθ, ςε όλεσ τουσ τισ επιφάνειεσ, κα είναι βαμμζνα με χρϊματα που ζχουν βάςθ το νερό, 
κατάλλθλα και αςφαλι για τουσ χριςτεσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτθν οδθγία ΕΝ1176-2008, δίνοντασ μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ ςτθν βαφι. Θα είναι κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ και κα είναι μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

1.12 Κάκε αποδυτιριο κα ζχει τουλάχιςτον τζςςερισ διπλοφσ ανκεκτικοφσ μεταλλικοφσ επινικελωμζνουσ γάντηουσ / 
κρεμάςτρεσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των λουόμενων. 

1.13 Θα ζχει επίςθσ δφο χεροφλια/λαβζσ και δφο ςφρτεσ αςφαλείασ, μζςα και ζξω από τθν πόρτα, από αλουμίνιο. 
1.14 Σα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ), 

πλθν αυτϊν που περιγράφονται διαφορετικά, κα είναι από χάλυβα κερμογαλβανιςμζνο ι βαμμζνα 
θλεκτροςτατικά όπωσ προδιαγράφεται από τθν οδθγία ΕΝ1176-2008. Σα χρϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν 
κα είναι υδροδιαλυτά μθ τοξικά και μθ αναφλζξιμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Σα μεταλλικά αυτά εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι από χάλυβα St-37. Σζλοσ κα ζχουν 
διαςτάςεισ και διατομζσ, ικανζσ για τα φορτία που δζχονται και από αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

1.15 Κάκε τεμάχιο αποδυτθρίου κα ςυνοδεφεται από τισ απαιτοφμενεσ βίδεσ και οφπα για τθν τοποκζτθςθ τουσ. 
1.16 Οι καμπίνεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνεσ και ζτοιμεσ να τοποκετθκοφν με ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ ςε βάςεισ 

από μπετόν. 
1.17 Ενδεικτικά δείγματα Αποδυτθρίων: 
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ΟΜΑΔΑ  Β’ 
 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιών 

 

1.1 Περιγραφι: Ντουηιζρα με μονι κεφαλι και βρυςάκι ποδιϊν. 

1.2 Σο φψοσ τθσ ντουηιζρασ, κα φτάνει περίπου ςτα 2,10-2,30 m. 

1.3 Θα περιλαμβάνει βρυςάκι ποδιϊν ςε φψοσ περίπου 0,50 m από το δάπεδο 

1.4 Θα περιλαμβάνει επίςθσ μεταλλικι φλάτςα ςτιριξθσ, διπλομαςτόσ και μεταλλικζσ βάνεσ για το άνοιγμα του 

ντουη και τθσ βρφςθσ. 

1.5 Σο κυρίωσ ςϊμα τθσ ντουηιζρασ κα διαμορφϊνεται ςτθ βάςθ τθσ με μεταλλικι ςωλινα διατομισ 1 ½, και ςτθ 

ςυνζχεια κα ςυνδζεται με μεταλλικι ςωλινα ½. Ακολοφκωσ δθμιουργεί γωνία και προζκταςθ μικουσ περίπου 

0,40-0,50 m ολοκλθρϊνοντασ το ςχιμα τθσ ντουηιζρασ όπωσ ενδεικτικά απεικονίηεται παρακάτω. 

1.6 Η απόλθξθ τθσ ντουηιζρασ κα ςυνδζεται με μεταλλικι κεφαλι ντουη. 

1.7 Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία (ςωλινεσ, φλάτςεσ, ταφ, γωνίεσ , κλπ), κα είναι κερμογαλβανιςμζνα. 

1.8 Κάκε τεμάχιο ντουηιζρασ κα ςυνοδεφεται από τισ απαιτοφμενεσ βίδεσ και οφπα για τθν τοποκζτθςθ τουσ. 
1.9 Θα είναι ςυναρμολογθμζνεσ και ζτοιμεσ να τοποκετθκοφν με ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ ςε βάςεισ από μπετόν. 
1.10 Ενδεικτικό δείγμα Ντουηιζρασ: 

 
 

 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 Μυτιλινθ 14 / 05 / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 
1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕ 

 ΟΜΑΔΑ Α’: Αποδυτιρια Παραλιών 

1.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.1 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.2 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.3 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.4 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.5 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.6 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.7 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.8 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.9 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.10 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.11 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.12 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.13 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.14 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.15 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.15 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.16 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.16 , Ομάδα Α’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 ΟΜΑΔΑ Β’ : Ντουηιζρεσ Παραλιών 

1.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.1 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.2 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.3 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.4 Ωσ θ παράγραφοσ 1.4 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

1.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.5 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.6 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.7 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.8 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.9 , Ομάδα Β’ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 2. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

2.1 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των προσ προμικεια 

ειδϊν, κα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίσ καμία 

επιπλζον επιβάρυνςθ από το Διμο 

ΝΑΙ   

2.2 

τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ 

μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του 

Διμου, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ 

ΝΑΙ   

2.3 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι, πωσ το 

προςφερόμενο είδοσ ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ότι διακζτει 

τα απαιτοφμενα από τθν μελζτθ δικαιολογθτικά 

ΝΑΙ   

2.4 

Ελαττωματικά είδθ κα αντικακίςτανται άμεςα από 

τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ 

του Διμου 

ΝΑΙ   

 3. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

3.1 
Ψρόνοσ παράδοςθσ (εκτόσ και εάν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ).  
<= 30 θμζρεσ   

3.2 

Η τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθ Μυτιλινθ ςε 

αποκικθ του Διμου, με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 

Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 4. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

4.1 

Επικυμθτι οφτωσ ι άλλωσ είναι θ προςκόμιςθ 

δείγματοσ κατά τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

ςτο Διμο Μυτιλινθσ. Θα προςκομιςτεί 

υποχρεωτικά εντόσ 10 θμερϊν, εφόςον ηθτθκεί από 

τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ και 

αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΙ   
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Σθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΧΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΤ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Αποδυτιρια Παραλιϊν ΣΕΜ 30   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %  

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 17%  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Σα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 50 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςθ : Η δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: Σο προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε 

____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονικι Εγγφθςθ: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατιςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατθριςεισ: ____________________________________________________________________ 

 

Ημ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

 

(Τπογραφι - φραγίδα) 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΝΣΟΤΖΙΕΡΕ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Σθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΧΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΤ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Ντουηιζρεσ Παραλιϊν ΣΕΜ 31   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %  

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. 17%  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Σα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 50 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςθ : Η δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: Σο προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε 

____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονικι Εγγφθςθ: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατιςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατθριςεισ: ____________________________________________________________________ 

 

Ημ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

 

(Τπογραφι - φραγίδα) 

 

 


