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         ΑΔΑ: 
Τμήμα: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ    Αθήνα  19/09/2019 
Αρμόδιος: Εμμ. Βαϊρακτάρης Π.Μ. 
Τηλέφωνο : 213 131 4674     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
Fax: 2131314674 
      

                                                     
Αρ. Πρωτ.: 607.5/959/ 24/36057 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ANTIKATAΣTAΣH ΔΥΟ BOILER ΤΩΝ 500 LIT. ΓΙΑ ΖΝΧ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Φ.Ε ΒΟΛΟΥ. 
 
Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού καθώς και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. :136/32/05-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΟΜ546ΨΖΣΠ-ΠΩ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την με αρ. 
πρωτ. 607.5/529/33/36055//19  -09-2019 Έγκριση Δαπάνης,  καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί 
τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για τη προμήθεια-τοποθέτηση  δύο 
boiler 500 lit έκαστο για ΖΝΧ  με ταυτόχρονη  αντικατάσταση όλων των υφισταμένων συσκευών του 
συστήματος καθοδικής προστασίας , μεθ΄ όλων των απαραιτήτων υλικών –εργαλείων, ρυθμίσεων 
συστήματος  στις  εγκαταστάσεις της  Φ.Ε Βόλου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά . 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (www.inedivim.gr) είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ) που υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και 
λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από 
προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και 
λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση 
έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             
1.1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€ €) 

πλέον  ΦΠΑ και βαρύνει το Π.Δ.Ε. έτους 2019, ΣΑΕ 541 με κωδικό 2014ΣΕ54100002. NUTS EL61. 
CPV: 39715000-7 Θερμαντήρες νερού- θέρμανση , εξοπλισμός εγκαταστάσεων κλπ. 
Οικονομικές  Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. 

1.2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 
1.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της. 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ζητούμενης 
προμήθειας, δηλαδή σε παρεμφερείς  εγκαταστάσεις. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους, 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

 2.2  Όσον αφορά  την τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στην διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν εκτελέσει 
παρόμοια/παρόμοιες σύμβαση/συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία . Ως παρόμοιες 
συμβάσεις λογίζονται με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ΖΝΧ και 
αντιστοίχων συστημάτων  καθοδικής  προστασίας» στα τελευταία τρία έτη από την ανάρτηση  
της παρούσας, αντίστοιχου με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας. 

 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα  υποβάλλουν Πίνακα και 
αποδεικτικά όπου θα παρατίθενται οι συμβάσεις ( συναφούς  αντικειμένου – τιμήματος) με την 
παρούσα. 

  Ο Πίνακας θα έχει την ακόλουθη μορφή :  
 

α/α Συμβαλλόμενος  Περιγραφή 
Αντικειμένου 

Διάρκεια Τίμημα 

1.     

 

Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας ως αποδεικτικό υποβάλλεται  η σύμβαση  
και το  πρακτικό παραλαβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλονται τα 
αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά  και  υπεύθυνη δήλωση του οικον. φορέα δεόντως θεωρημένη .  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1.  Οι  Προσφορές μετά των σχετικών εντός Σφραγισμένου  Φακέλου   θα  πρέπει  να  υποβληθούν  
έως  τις    27/09 /2019  και  ώρα  11:00 π.μ. σε  έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Αχαρνών 
417, Αθήνα, 2ος Όροφος, γραφείο 203) και στον σφραγισμένο φάκελο,  θα αναγράφονται ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του φορέα  και τα εξής: 

 

α) ΠΡΟΣ  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ ΔΕΜ&Τ.Υ, Αχαρνών 417- Τ.Κ 111.43-Αθηνα.  
β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ANTIKATAΣTAΣH ΔΥΟ BOILER ΤΩΝ 500 LIT. 
ΓΙΑ ΖΝΧ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Φ.Ε ΒΟΛΟΥ». 
γ) Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :   27/ 09/2019 , ώρα:    11 :00 π.μ., 
γ) Τα στοιχεία του  Υποβάλλοντος Φορέα : …………………………………………………………………….... 
δ) Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΝΑ 
ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΜ & ΤΥ/ Τ.Κ».  

Για όλες τις προσφορές  θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.  
Οι υποψήφιοι θα  καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ  εντός  του 

συνολικού  φακέλου με την ένδειξη  ¨ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ . Ο Συνολικός Φάκελος που θα 
υποβληθεί  στην ανωτέρω διεύθυνση, θα περιέχει: 

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

Β) Φορολογική ενημερότητα οικονομικού φορέα,  
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Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα οικονομικού φορέα, 
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, της παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 και, 
Δ) Οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει το έντυπο του συνημμένου 

Παραρτήματος ΙΙ , δεόντως συμπληρωμένο-υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υποβάλλοντα 
φορέα . Το προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο 
των  ζητουμένων υπηρεσιών ως τεμ. έν . Η  τιμή  θα εκφράζεται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

E) Αποδεικτικά, βεβαιώσεις για το 2.1: Ο υποβάλλων προσκομίζει  πιστοποιητικό/βεβαίωση με 
ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα εργάσιμες ημέρες προ της κατάθεσης του/ης, του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού ή βιοτεχνικού  μητρώου της  χώρας  εγκατάστασης του. 

ΣΤ) Πίνακα με αποδεικτικά στοιχεία ως αναφέρονται στην  παράγραφο 2.2 της παρούσας 
Ζ) Πτυχίο Χημικού Μηχανικού. 

3.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Τμηματικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι 
υποψήφιοι με την υποβολή της προσφοράς τους δεσμεύονται ότι ο χρόνος ισχύος της  Προσφοράς τους 
είναι τουλάχιστον  τρείς  (3) μήνες.      
3.3. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης έχουν την ακόλουθη σειρά ισχύος: 

Α) Οικονομική Προσφορά  
Β) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβανομένων των 2 Παραρτημάτων αυτών   
Γ) Έγκριση δαπάνης 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Η  αποσφράγιση των  φακέλων  προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 27 / 09/2019, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο των Κ.Υ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ / γραφείο  355 /360 επί των οδών 
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται: Τ.Υ/ Τμήμα  
Κατασκευών  κα  Ελευθ. Δρίτσα τηλ: 2131314501 ή κο Π. Αλεξανδρή τηλ. 2131314679, Φαξ : 
2131314678 , email: tm-kataskevon@inedivim.gr 
 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 
η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής. 
Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής, την 
προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου  και των λοιπών φορολογικών παραστατικών από τον ανάδοχο, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. Ο 
ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
                    

 
                                   Για την ακρίβεια 
             Η Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας 

 
 

                              Ιωάννα Ζαχαροπούλου  

 
  

Ο Προϊστάμενος Τ.Κ. 

Π. Αλεξανδρής Π.Μ. 

Ο Διευθυντής Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ.  

Βαϊρακτάρης  Εμμανουήλ Π.Μ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Κωνσταντίνος  Δέρβος 
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                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ANTIKATAΣTAΣH ΔΥΟ BOILER ΤΩΝ 500 LIT. ΓΙΑ ΖΝΧ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Φ.Ε ΒΟΛΟΥ. 
 
Η  υφιστάμενη εγκατάσταση  ΖΝΧ της εστίας αποτελείται από δύο (2) BOILER τα οποία λόγω 
διάβρωσης και διαρροών  πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια αντίστοιχα  με χαρακτηριστικά 
ως παρακάτω , προσαρμόζοντας  αναγκαία και λειτουργικά με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα – υλικά, 
την υφιστάμενη εγκατάσταση σύμφωνα  και με τις επι τόπου οδηγίες του υπευθύνου μηχανικού . 
Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  προς τοποθέτηση BOILER : 

1.1. Χωρητικότητα 500 lit/τεμ, διπλής ενέργειας και να διαθέτουν εναλλάκτη (σερπατίνα) για 
τη σύνδεση με τον λέβητα. 

1.2. Να είναι κατακόρυφου τύπου, από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης πάχους 
τουλάχιστον 3mm και με εσωτερική διπλή επίστρωση υαλοκράματος, επεξεργασμένη 
στους 860C. 

1.3. Να διαθέτουν μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης πάχους 10cm. 
1.4. Πίεση Λειτουργίας του δοχείου 10bar. 
1.5. Πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη 16 bar. 
1.6. Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95C. 
1.7. Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 130C. 
Με την τοποθέτησής τους, θα γίνει μηχανικός – χημικός καθαρισμός των κεντρικών στηλών του 
δικτύου από στερεές επικαθήσεις και άλατα, ώστε να μην επιβαρυνθούν με την έναρξη της 
λειτουργίας τους. Η παράδοση του  δικτύου σε λειτουργία θα γίνει με την ευθύνη του χημικού 
μηχανικού που θα ελέγχει την όλη εφαρμογή.  

 Προμήθεια καινουργών και αντικατάσταση των δύο (2) υφισταμένων συσκευών καθοδικής 
προστασίας  τύπου STC A7PLUS και (4) συσκευών STC A5PLUS διότι έχει παρέλθει ο χρόνος 
αποδοτικής λειτουργίας των. Μετά την τοποθέτηση απαιτείται να πραγματοποιηθούν 
ρυθμίσεις και ενδελεχής  έλεγχος του δικτύου από τον ορισμένο εξ΄ αρχής συνεργάτη χημικό 
μηχανικό και να διαπιστωθεί με σχετικές μετρήσεις ότι το απαιτούμενο ρεύμα προστασίας 
επιτυγχάνεται  σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων του ΖΝΧ. 

 Προμήθεια 150 Κg  κατάλληλων προδιαγραφών  συμβατού χημικού υγρού  που 
χρησιμοποιείται στο ως άνω σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και περιέχει ειδικά 
φωσφορικά και πυριτικά άλατα . Το παρεχόμενο προϊόν να ανταποκρίνεται, στις απαιτούμενες 
αναλογίες δοσομέτρησης, των ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  για το πόσιμο νερό και να έχει  τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Εμφάνιση διαυγές , άχρωμο υγρό 
2. Πυκνότητα ( 200 C ) 1.16+0.05g/cm3 
3. PH ( 1%) 11.0+0.5 
4. Υδατοδιαλυτότητα , Πλήρης 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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5. Άνευ περιεχομένου  βακτηριοκτόνων 

 Τέλος η όλη  εγκατάσταση θα παραδοθεί πλήρης εν λειτουργία με όλες τις απαιτούμενες 
δοκιμές σύμφωνα με τα τεύχη και τις οδηγίες της Τ.Υ. 

 
 

ΑΘΗΝΑ,  Ιούνιος   2019 
 

 

   Ο Προϊστάμενος  Τμ.  Κατασκευών 

Παναγιώτης  Αλεξανδρής   Π.Μ 

                                   Ο  Διευθυντής    Δ.Ε.Μ /Τ.Υ  

                                  Εμμανουήλ   Βαϊρακτάρης  Π.Μ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

                  
Του/Της ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..   
 
Έδρα:…………………………. Οδός: …………………………………….Αριθμ…….....  Τ.Κ:…..…….. Τηλ:……….………………………… 
 

ΠΡΟΣ 
 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ / Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. σχετικά με ανάδειξη Αναδόχου για:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ANTIKATAΣTAΣH ΔΥΟ 

BOILER ΤΩΝ 500 LIT. ΓΙΑ ΖΝΧ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Φ.Ε ΒΟΛΟΥ .   
 Αφού  έλαβα  γνώση: 
1. Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2. Της Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών. 
3. Των  τοπικών συνθηκών, της θέσεως και των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω, και 
αποδέχτηκα όλα αυτά ανεπιφύλακτα, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και  
 

ΔΗΛΩΝΩ 
 
Ότι αποδέχομαι την ανάληψη εκπόνησης της εν θέματι προμήθειας σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές , αλλά και τις οδηγίες -εντολές της 
υπηρεσίας ,  Προσφέρω το  παρακάτω  κατ΄ αποκοπή  Ποσό :  
 

Ποσον :  (Αριθμ.) :  ……………………………………….  Ευρώ  
          
Ολογράφως : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                                                       Αθήνα     …../…../2019 
                                                                                                                      
                                                                                                                                             Ο  Προσφέρων 
 
 
 
                                                                                                                                          (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
                                                   
 
         Ο  Διευθυντής  ΔΕΜ &ΤΥ                                         
      Εμμ.    Βαϊρακτάρης   Π.Μ 

 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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