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ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) 
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Αρ. Μελέτης: 6/2022 

Τίτλος:  

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων 
έτους 2022». 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τον διαγωνισμό για τη μίσθωση μηχανημάτων έργων για τις 
εργασίες που εκτελεί η ΔΕΥΑΒ, δηλαδή συντηρήσεις και επισκευές δικτύων ύδρευσης – 
αποχέτευσης καθώς η ΔΕΥΑΒ διαθέτει μόλις ένα ιδιόκτητο μηχάνημα με χειριστή. Η μίσθωση 
αφορά στο έτος 2022 και μέχρις ολοκλήρωσης του οικονομικού της αντικειμένου. 
Τα ζητούμενα προς μίσθωση μηχανήματα είναι τα παρακάτω: 
Εκσκαφείς - Φορτωτές τύπου JCB 7t και 93PS. 
Εκσκαφέας - Φορτωτής τύπου JCB 7t και 93PS και με μικρή σφύρα. 
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τύπου μπαλαρίνα) 2-4 Tn και 26PS. 
Φορτηγό 10 κυβικών μέτρων (10m3). 
 
Εφόσον και όταν υπάρξει ανάγκη θα πρέπει να είναι διαθέσιμος προς μίσθωση και  
Περιστρεφόμενος εκσκαφέας 20t και 112PS. 
Η μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του του Ν.4412/2016, του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 
107/31-7-17) και του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80) όπως αυτές ισχύουν σήμερα.  
 
Προτείνεται στο Δ.Σ. η μίσθωση να υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
όπως αυτά φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό μεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Η μίσθωση των μηχανημάτων θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒ. 
 
 
ΒΕΡΟΙΑ, 16/02/2022 
 
 
 
 
     Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 
 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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Αρ. Μελέτης: 6/2022 

Τίτλος:  

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων 
έτους 2022». 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΩΡΟΜ/ΟΥ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Μηχανικός Εκσκαφέας Τύπου JCB 8790 33 290.070,00 

Μηχανικός Εκσκαφέας Τύπου JCB , 
με μικρή σφύρα  

120 34 4.080,00 

Ερπιστριοφόρος εκσκαφέας (τύπου 
μπαλαρίνα) 

90 32 2.880,00 

Φορτηγό (Χωρ/ας 10m3 ) 90 33 2.970,00 

     ΣΥΝΟΛΟ  9090   300.000,00 

Φ.Π.Α. (24%)      72.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      372.000,00 

 

 
 
 
ΒΕΡΟΙΑ, 16/02/2022 
 
 
 
 
 
     Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 
 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

 
Αρ. Μελέτης: 6/2022 

Τίτλος:  

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων 
έτους 2022». 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η «Μίσθωση μηχανημάτων  έργων , 

συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων πόλης Βέροιας έτους 2022».  
Άρθρο 2ο 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μίσθωσης διέπονται από τις 
διατάξεις: 
1. Του Ν. 1069 / 80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
2. Του Ν. 4412 / 2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
Άρθρο 3ο 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Το συμφωνητικό - σύμβαση. 
β) Η Διακήρυξη. 
γ) Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 
δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
στ) Η Τεχνική Έκθεση. 
ζ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Άρθρο 4ο 

Η εκτέλεση της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Τα τεύχη 
δημοπράτησης θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ. 
Άρθρο 5ο 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον μειοδότη. 
Άρθρο 6ο 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ανάθεση της μίσθωσης 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της παραπάνω ανακοίνωσης κατακύρωσης, στη ΔΕΥΑΒ για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, η οποία καταρτίζεται από την ΔΕΥΑΒ που υπογράφεται και από τα δυο 
συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/16. 
Άρθρο 7ο 

Ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίσης 
με το 5% της αξίας της. 
Άρθρο 8ο 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
Άρθρο 9ο 

Εάν η μίσθωση δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 
ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες 
βελτιώσεις. 
Άρθρο 10ο 

Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

ΒΕΡΟΙΑ, 16/02/2022 
      
Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε             Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) 
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Τίτλος:  

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο 
Η συγγραφή αυτή αφορά Μίσθωση μηχανημάτων έργων. 
 
Άρθρο 2ο 
Η επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, έλεγχο των δικαιολογητικών και 
καταγραφή των προσφορών. 
 
Άρθρο 3ο 
Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία στις 7:30 το πρωί της 
επόμενης ημέρας, αφού ειδοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τις 10:00 το βράδυ από 
την υπηρεσία.  
Εάν δεν ανταποκριθεί για εργασία την επόμενη στις 07:30 το πρωί ή δηλώσει ότι αδυνατεί να 
ανταποκριθεί με δικό του μηχάνημα ή άλλου ιδιοκτήτη, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 
άρθρο 218 του Ν.4412/16.  
Εφόσον του ζητηθεί από την υπηρεσία, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει 
περισσότερα του ενός μηχανήματα με τους αντίστοιχους χειριστές την ίδια ημέρα και ώρα. Οι 
διαθέσιμοι χειριστές για τους οποίους θα κατατεθούν άδειες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τέσσερεις (4) και να αφορούν στα προς μίσθωση μηχανήματα. Επίσης, τα μηχανήματα θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα και κατά τις ώρες της επιφυλακής (δηλ. εκτός ωραρίου λειτουργίας) 
καθώς επίσης και Σάββατα και Κυριακές. Ο ελάχιστος αριθμός των διαθέσιμων προς 
μίσθωση μηχανημάτων είναι ένας (1) μηχανικός εκσκαφέας τύπου JCB, ένας (1) μηχανικός 
εκσκαφέας τύπου JCB με μικρή σφύρα, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τύπου μπαλαρίνα) 2-4 
Tn και 26PS και ένα (1) Φορτηγό 10 κυβικών μέτρων όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική 
Έκθεση. Οι μηχανικοί εκσκαφείς στη διάθεση της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι λαστιχοφόροι 
ή ερπυστριοφόροι ανάλογα με το τι θα ζητηθεί από το Τμήμα Συντήρησης. Εφόσον και όταν 
υπάρξει ανάγκη θα πρέπει να είναι διαθέσιμος προς μίσθωση και  Περιστρεφόμενος 
εκσκαφέας 20t και 112PS. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος στον εκάστοτε τόπο 
εργασίας καθώς και την πληρωμή των χειριστών. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις κηρύσσεται και πάλι έκπτωτος. 
 
Άρθρο 4ο 
Η απασχόληση (ωρομίσθιο), με ελάχιστο αριθμό ωρών ανά μηχάνημα στις επτά  7 ώρες 
ημερησίως (πλην των ωρών επιφυλακής) και εφόσον χρησιμοποιηθεί από τη ΤΥ της ΔΕΥΑΒ, 
βεβαιώνεται για κάθε ημέρα εργασίας από την υπηρεσία. Το έντυπο απασχόλησης που 
εκδίδει η υπηρεσία συνυπογράφουν ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας και ο εκμισθωτής ή ο 
χειριστής του οχήματος. 
Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος έργου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να 
προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης εντός μίας ώρας. Σε περίπτωση που 
αυτό δεν υλοποιηθεί οφείλει να το αντικαταστήσει με άλλο μηχάνημα προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η εργασία που του έχει ανατεθεί. 
 
 
Άρθρο 5ο 
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Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) λογαριασμός με τις 
ώρες απασχόλησης του μηχανήματος έργων για το ενδιάμεσο διάστημα συνοδευόμενος με 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση από την οικονομική υπηρεσία. 
 
Άρθρο 6ο 
Η δαπάνη καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων έργων επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες 
(εκμισθωτές). Επίσης βαρύνουν τους ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) οι αμοιβές των χειριστών και 
οδηγών καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές τους. Ο ιδιοκτήτης μηχανημάτων έργων οφείλει 
να έχει μαζί του και να επιδεικνύει στον επιβλέποντα που θα οριστεί από τον προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ τα παρακάτω: 
 

1. Αντίγραφο αδείας του χειριστού του μηχανήματος. 
2. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του μηχανήματος. 
3. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος. 
4. Το μηχάνημα πρέπει να έχει τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και το τρίγωνο 
βραδείας κυκλοφορίας. Επίσης το μηχάνημα πρέπει να έχει φάρο πορτοκαλί χρώματος και 
αντανακλαστικές πινακίδες. Γενικά θα πρέπει να πληροί όλες τις διατάξεις ασφαλείας 
κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων. 
5. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει το βιβλίο μηχανήματος έργων. 
6. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει την ασφάλεια του χειριστού. 
 
Άρθρο 7ο 
Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης σε τρίτο χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΒ. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του 
Δ.Σ. εφ' όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά 
την κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
Έναντι της ΔΕΥΑΒ ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» 
υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. 
Κατ' εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ιδιοκτήτης 
(εκμισθωτής), ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον 
καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Μαζί με την αίτηση του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) υποβάλλεται και δήλωση 
αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στον νέο ιδιοκτήτη (εκμισθωτή), ο 
οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις 
προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 
Άρθρο 8ο 
Εάν ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη σύμβαση και από τις διατάξεις της μελέτης ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των 
δέκα ημερών. 
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) η λήψη μέτρων για την 
αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των 
δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή). 
Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
Εάν ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης ένσταση στο Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΒ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (10) δέκα ημερών από την επίδοση της. Ο 
έκπτωτος ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση έργων της ΔΕΥΑΒ, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην 
απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του έτους. 
 
Άρθρο 9ο 
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1. Εάν ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) της σύμβασης πτωχεύσει ή για λόγους υγείας δεν μπορεί 
να ανταπεξέλθει στην εργασία, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή 
αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή οποιαδήποτε ζημιά. 
2. Εάν ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) της σύμβασης είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση που δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει στην εργασία ένας από τους κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι 
της ΔΕΥΑΒ θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά με τον έτερο 
κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
ιδιοκτήτη που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η 
σύμβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά με τα έτερα μέλη, που αναλαμβάνουν έναντι της ΔΕΥΑΒ 
όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 
Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η 
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, η ΔΕΥΑΒ μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να 
κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση. 
 
 
ΒΕΡΟΙΑ, 16/02/2022 
 
 
 
 
     Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 
 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

 
Αρ. Μελέτης: 6/2022 

Τίτλος:  

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων 
έτους 2022». 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΩΡΟΜ/ΟΥ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Μηχανικός Εκσκαφέας Τύπου 
JCB 

 
8790 

 
………….. 

 
…………………….. 

Μηχανικός Εκσκαφέας Τύπου 
JCB , με μικρή σφύρα  

 
120 

 
…………. 

 
………………………. 

Ερπιστριοφόρος εκσκαφέας 
(τύπου μπαλαρίνα)  

90 
 

…………. 
 

…………………………. 

Φορτηγό (Χωρ/ας 10m3 ) 
 

90 
 

………….. 
 

…………………….. 

     ΣΥΝΟΛΟ  
 

9090 
  

 
…………………………. 

Φ.Π.Α. (24%)      
 

…………………………. 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      
 

…………………………. 

 

 
 
 
 
Ολογράφως: …………………………………………………………………………………..  
 
 
 
ΒΕΡΟΙΑ: …….. /….. / 2022 

                          
 
 

                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 

                                                       (σφραγίδα – υπογραφή) 
 


