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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση 200 κλιµατιστικών  
µονάδων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών & των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και του 
κλιµατιστικού συστήµατος ψύξης-θέρµανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραµανλής» του 
∆ιοικητηρίου, ποσού 5.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. (CPV:50730000-1, Κωδ.NUTS:EL526). 
 
 

 
    Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην ετήσια συντήρηση 200 κλιµατιστικών  
µονάδων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών & των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και του 
κλιµατιστικού συστήµατος ψύξης-θέρµανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραµανλής» του 
∆ιοικητηρίου, ποσού 5.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020 
και έχοντας υπόψη: 

 
1)το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», 
2)το Π.∆. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
3)το ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4)το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5)το ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
6)της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
7)το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
8)το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών 
τους µε κλήρωση», 
9)το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
10)το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», 
11)το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
12)το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 
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13)το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
14)το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 
15)την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
16)την µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
17) την µε αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί 
«Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
 
καθώς επίσης και 
 
α)την υπ’ αριθµ. 202/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ψ∆0Λ7ΛΛ-Β95), 
περί «ψήφισης Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
οικονοµικού έτους 2020 », 
β)την µε αρ. 25/4/6-4-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω3ΜΒ7ΛΛ-
6ΨΞ), περί Έγκρισης προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2020. 
γ)το µε αριθ. πρωτ.234418(2001)/14-5-2020 (20REQ006705548) Πρωτογενές αίτηµα της Υπηρεσίας µας για την 
ετήσια συντήρηση 200 κλιµατιστικών  µονάδων των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών & των ∆/νσεων Εκπαίδευσης 
Ν.Σερρών και του κλιµατιστικού συστήµατος ψύξης-θέρµανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραµανλής» του 
∆ιοικητηρίου, ποσού 5.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. 
δ) Την µε αρ. πρωτ. 245611(2082)/20-5-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: Ψ54Ν7ΛΛ-11Ρ και 
Α∆ΑΜ:20REQ006735684 που καταχωρήθηκε µε α/α 2087 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Π.Κ.Μ., 
  

 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση 
200 κλιµατιστικών  µονάδων των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών & των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών 
και του κλιµατιστικού συστήµατος ψύξης-θέρµανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραµανλής» του 
∆ιοικητηρίου, ποσού 5.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους 
ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες Α΄και Β΄: 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 200 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 
 

 Ποσότητα Προϋπολογισµός 

µε  ΦΠΑ 

Ετήσια συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων 

Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών και των ∆/σεων 

Εκπ/σης 

200 5.000,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ 5.000,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  4.032,26 

 
 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν καθαρισµό φίλτρων, πλύσιµο εξατµιστή µε ειδικά υγρά & απολύµανση, 
καθαρισµό εσωτερικής µονάδας, έλεγχο της κατάστασης του κλιµατιστικού, έλεγχο του ψυκτικού & ηλεκτρικού 
κυκλώµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 

 

 

Ετήσια συντήρηση κλιµατιστικού συστήµατος 

αίθουσας «Κ.Καραµανλή» του ∆ιοικητηρίου 
1 900,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ 900,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  725,81 

 
 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν συγκεκριµένα το χηµικό καθαρισµό του συµπυκνωτή, το χηµικό 
καθαρισµό του εξατµιστή και το χηµικό καθαρισµό του εναλλάκτη, το χηµικό καθαρισµό & τη συντήρηση 
της κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, την αλλαγή φίλτρου γραµµής υγρού (αφυγραντήρα) και την αλλαγή 
λαδιών του συµπιεστή. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης που ανέρχεται στο πόσο 5.000,00+900,00=5.900,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 4.758,07 € άνευ Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Φ. 721 και ΚΑΕ 0869.α.01, του προϋπολογισµού 2020 της Π.Ε. Σερρών και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 245611(2082)/20-5-2020 (Α∆Α: Ψ54Ν7ΛΛ-11Ρ), (Α∆ΑΜ:20REQ006735684) που 
καταχωρήθηκε µε α/α 2087 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Π.Κ.Μ. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
     Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος θα περιέχει:  
 

Α) ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους : 

 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό µητρώο) 
Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές 
και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ. 
 
β) ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 

     
        γ)  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
        ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
  
        δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του  
        Ν.4412/2016) 

 
ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
         περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι  
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         εγκαταστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 
 
 

Β) Φωτοτυπία της θεωρηµένης άδειας αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού από τη ∆/νση Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 3 του Π.∆. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/8-1-2013). 
 

 
Γ) Φωτοτυπία της πιστοποίησης υγρών κατηγορίας Ι ή ΙΙ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2015/2067. 

 
 
        Τα αποδεικτικά για την παραπάνω περίπτωση Α, δηλαδή: α) ποινικό µητρώο (Για τα νοµικά 
πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται ποινικό µητρώο για τους διαχειριστές και σε 
περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ.), β) πιστοποιητικά περί µη 
πτώχευσης και µη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που εκδίδονται από αρµόδια 
(δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) φορολογική ενηµερότητα και ε) 
πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο- θα προσκοµιστούν µόνο από τον οικονοµικό φορέα στον 
οποίο θα ανατεθεί η συντήρηση των κλιµατιστικών πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 

 
2) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
Αναδόχου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος . 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των προσφορών τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, 
από την επόµενη της αποσφράγισης των προσφορών.  

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  βάσει τιµής. 
 
 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για κάθε Πίνακα (Α,Β) ξεχωριστά ή και για 
τους δύο πίνακες και µόνο για το σύνολο του κάθε Πίνακα (Α,Β), εντός της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. ∆εν γίνεται δεκτή η προσφορά για µέρος ενός Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει 
την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισµένο φάκελο. 
 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 203 2ος όροφος, 
Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 µέχρι και τις 27-5-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 
π.µ. 

Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και θα 
απορρίπτονται ως µη κανονικές. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις 
27-5-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
    Η συντήρηση των κλιµατιστικών θα γίνει στις ∆/νσεις Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης (15 και 17 
κλιµατιστικά αντίστοιχα), (Κερασούντος 2-Σέρρες), Μεταφορών & Επικοινωνιών (25) (1ο χλµ. 
Σερρών-Νεοχωρίου), Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (63) (Τέρµα Οµονοίας-Σέρρες), κτίρια 
∆.Α.Ο.Κ. και πρώην ∆.Ε.Β., Κτηνιατρεία Ν. Ζίχνης, Νιγρίτας, Ηράκλειας, Σιδ/στρου, Ροδόπολης, 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (14), (Κ.Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο), ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας (12), (Κ.Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο) και στις Υποδ/νσεις Τεχνικών Έργων (22), (Τέρµα 
Οµονοίας-Σέρρες), και Οικ/κού & Ανθρωπίνων Πόρων (32), (Κ.Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο) και του 
κλιµατιστικού συστήµατος της αίθουσας «Κων.Καραµανλής» στο ∆ιοικητήριο. Οι εργασίες συντήρησης θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την απόφαση ανάθεσης και την 
υπογραφή της σύµβασης, λόγω κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έναρξης της θερινής 
περιόδου.  
 
 
 
                                                                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                                        Π.Ε. Σερρών 
 
 
                                                                                               Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 200 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµενη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Ετήσια συντήρηση κλιµατιστικών 

µονάδων Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών 

και των ∆/νσεων Εκπ/σης Τεµάχια 200   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία…………………… 
 

                                     Υπογραφή 
 
 
 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµενη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 
δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

  1 

Ετήσια συντήρηση κλιµατιστικού 

συστήµατος αίθουσας «Κ.Καραµανλή» 

του ∆ιοικητηρίου Τεµάχια 1   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
 
 

Ηµεροµηνία…………………… 
 

                                       Υπογραφή 
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