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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

          Η παροφςα αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ δφο (2)  ςυςτθμάτων 
αντικεραυνικι προςταςίασ τα οποία κα τοποκετθκοφν ςτθν παιδικι εξοχι Σταυροφ.  
Κωδικόσ αρικμόσ CPV προμθκευόμενου είδουσ: 31216000-3 (Αλεξικζραυνα). 

 

        Η υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, κρίνεται ωσ απόλυτα αναγκαία, 
προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί οποιαδιποτε περίπτωςθ τυχόν κεραυνικοφ 
πλιγματοσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. 
 

        Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτο ποςό των 7.440,00 € 
εμπεριεχομζνου ΦΡΑ 24% και φαίνεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Η δαπάνθ 
κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.15.6484.0016  του προχπολογιςμοφ εξόδων του 2018 με 
τίτλο «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ παιδικισ εξοχισ 
Σταυροφ». 
 
         Η δαπάνθ κα καλυφτεί από επιχοριγθςθ του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ οποία διατίκεται ςτον Διμο για τθν 
αντιμετϊπιςθ μόνο των δαπανϊν που προκφπτουν από τθν λειτουργία τθσ Ραιδικισ 
Καταςκινωςθσ-Εξοχισ Σταυροφ. 
 
         Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλθ τθν ποςότθτα των 
ειδϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του Ν. 
4412/2016). 
 
        Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτθν γραμματεία τθσ καταςκινωςθσ ςε κλειςτό 
φάκελο οι οποίεσ υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ από τον ενδιαφερόμενο ι τον 
νόμιμο εκπρόςωπο του ι ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορζσ. Ρλθροφορίεσ ςτο τθλ. 
 2397065875, ΦΑΞ 2397061888. 
 
    





          Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί, για 
ςφμβαςθ κάτω των ορίων ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, 
με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ  
προςφορά βάςει τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και 
ςυγκεκριμζνα: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ & του Ν. 

3852/2010. 
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018.  

 
Για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ και του αποτελζςματοσ 

αποφαςίηει ο Διμαρχοσ. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια 
υποχρεοφται εντόσ είκοςι (20)  θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 
παρ. 4 & 5 του Ν.4412/2016. Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και 
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία.  
           Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ προμικεια υλικϊν και 
εγκατάςταςθσ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί 
από τθν  υπ’ αρ. 259/2017   απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Βόλβθσ 
φςτερα από μακροςκοπικό ζλεγχο και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα άρκρα 200-215 και 221 του Ν.4412/2016.Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παρίςταται  εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ 
ι εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα όςα 
ορίηονται ςτισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν του 
Ν.4412/2016. 
           Τον ανάδοχο βαρφνει ο φόροσ προμθκειϊν δθμοςίου. Επίςθσ παρακρατείται 
0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 375 παράγραφοσ 7 του 
Ν.4412/2016) και 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ (ΚΥΑ 1191/14-03-2017) επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 3,6% επί των κρατιςεων αυτϊν υπζρ 
Δθμοςίου και ΟΓΑ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο. 
          Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνει ςτον ανάδοχο με 
100% εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικι αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι  ςφμφωνα με το 
άρκρο 200 του Ν.4412/2016 με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν 
υποβολι τιμολογίου από τον ανάδοχο και ςε εξιντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςισ του και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ 
προμθκειϊν τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Διμου 
            Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το 
άρκρο 129 του Ν. 4412/2016.       
 
 

                            Ελζγχκθκε  
Η  Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ   

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
 
 
 

                        Αναςταςία Ραςςά 
     ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ                                                           

Σταυρόσ, 24/9/2018 
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Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

          Το παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
7.440,00 € μαηί με το Φ.Ρ.Α. 24 %, αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ δφο (2)  
ςυςτθμάτων αντικεραυνικι προςταςίασ τα οποία κα τοποκετθκοφν ςτθν παιδικι 
εξοχι Σταυροφ.  Κωδικόσ αρικμόσ CPV προμθκευόμενου είδουσ: 31216000-3 
(Αλεξικζραυνα). 

         Το προσ προμικεια υλικό κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ γνωςτοφ και εφφθμου 
οίκου από τα ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν αγορά. Θα ανταποκρίνονται, κατϋ 
ελάχιςτο, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ.  
 
          Πλα τα προςφερόμενα προϊόντα κα φζρουν τθν απαιτοφμενθ ςιμανςθ CE 
όπου απαιτείται, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα και με 
μεγάλθ διάρκεια ηωισ και κα ζχουν περάςει επιτυχϊσ τουσ απαιτοφμενουσ και 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, δοκιμζσ και μετριςεισ. 
 
        Συγκεκριμζνα τα ςυςτιματα κα αποτελοφνται από  
 

 Δφο νζα αλεξικζραυνα εκπομπισ πρϊιμου οχετοφ (Early Streamer Emission) 
ενιςχυμζνου ιονιςμοφ -μθ ραδιενεργά. Τα αλεξικζραυνα ιονιςμοφ είναι 
αυτόνομεσ μονάδεσ και για τθ λειτουργία τουσ εκμεταλλεφονται τθν 
ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου που αναπτφςςεται ςτθν ατμόςφαιρα κατά 
τθ φάςθ δθμιουργίασ καταιγίδασ. 
Το αλεξικζραυνο ιονιςμοφ πρζπει να διακζτει τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά 
δοκιμϊν από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια και οπωςδιποτε να τθρεί τισ 
προδιαγραφζσ του Γαλλικοφ Ρροτφπου NF C 17 102 ι άλλου αντίςτοιχου. 
 

 Δφο νζουσ ιςτοφσ 16μ, κατάλλθλουσ για τα επιλεγμζνα αλεξικζραυνα. 
Ρροκειμζνου το αλεξικζραυνο να επιτφχει τθν απαιτοφμενθ ακτίνα 
προςταςίασ, θ ακίδα κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο κατάλλθλο φψοσ επί του 
ιςτοφ. Ο ιςτόσ κα είναι χαλφβδινοσ, τθλεςκοπικόσ, εν κερμϊ 
επιψευδαργυρωμζνοσ, φλαντηωτοφ τφπου και κατακλινόμενοσ. Ο ιςτόσ κα 
φζρει διάταξθ για τθν τοποκζτθςθ ειδικοφ χάλκινου  ςυνδζςμου, ςτον οποίο 
κα ςυνδεκεί ο χάλκινοσ αγωγόσ. 





Για τθν αποφυγι γαλβανικοφ φαινομζνου μεταξφ χαλκοφ και χάλυβα, κα 
παρεμβλθκεί λαμάκι ανοξείδωτο και ςτισ δφο ςυνδζςεισ ι άλλθ κατάλλθλθ 
διάταξθ. 
Λόγω του ότι ο ιςτόσ χρθςιμοποιείται και ωσ αγωγόσ κακόδου, πρζπει με 
κάκε τρόπο να εξαςφαλιςτεί θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του ςε όλο το μικοσ. 
Ο αγωγόσ κακόδου για τθν όδευςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ από τθν 
κεφαλι του αλεξικζραυνου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ, αποτελείται εν μζρει από 
τον ιςτό ςτιριξθσ του αλεξικζραυνου και χάλκινο αγωγό διατομισ 50mm2, 
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια τθσ κακόδου.  
 Με τον αγωγό γεφυρϊνονται  όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία που ο αγωγόσ κα 
ςυναντιςει κατά τθν κάκοδό του μζχρι το ζδαφοσ και ςε επαρκι απόςταςθ 
αςφαλείασ από αυτόν , με ςκοπό τθν αποφυγι δευτερευουςϊν θλεκτρικϊν 
εκκενϊςεων κατά τθν εκφόρτιςθ του κεραυνοφ. 
Η χριςθ κατάλλθλου  αγωγοφ για τθ γεφφρωςθ των μεταλλικϊν ςτοιχείων , 
κακϊσ επίςθσ θ όςο το δυνατόν κατακόρυφθ όδευςι του είναι 
επιβεβλθμζνθ, για τθν αποτελεςματικότερθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ 
κατά τθ ςτιγμι τθσ εκφόρτιςθσ του κεραυνοφ. Για να προςτατεφεται το 
τελευταίο προσ το ζδαφοσ τμιμα του αγωγοφ από μθχανικζσ φκορζσ , κα 
τοποκετθκεί  μζςα ςε πλαςτικό ςωλινα μικουσ 3 μ.  
Πλα τα υλικά και τα εξαρτιματα από τα οποία αποτελείται θ κάκοδοσ 
πρζπει να ικανοποιοφν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων 
ΕΛΟΣ ΕΝ 50164-1 και 2. 
 

 Βελτίωςθ των υφιςτάμενων γειϊςεων με τθν βζλτιςτθ μζκοδο που ταιριάηει 
ςτο ζδαφοσ όπου υπάρχει το υφιςτάμενο ςφςτθμα γείωςθσ ϊςτε να 
επιτευχτεί θ βζλτιςτθ τιμι αντίςταςθσ(θλεκτρόδια, γειωτισ τφπου 
Ε,TERAFFILL,ι ςυνδιαςμό) θ οποία κα είναι οπωςδιποτε κάτω από 10Ω και 
να ζχει αυξθμζνθ προςταςία ζναντι τυχόν βθματικϊν τάςεων και 
υπερεντάςεων, προςφζροντασ τθν καλφτερθ δυνατι προςταςία .Η γείωςθ 
κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 62305-3 
 

    Το αλεξικζραυνο με υψομετρικι διαφορά εγκατάςταςθσ 5μ κα ζχει ακτίνα 
προςταςίασ τουλάχιςτον και οπωςδιποτε αρκετά μεγάλθ ϊςτε να υπζρ καλφπτει 
όλο τον χϊρο ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ: 
 

Επίπεδο προςταςίασ Ακτίνα Ρροςταςίασ ςε μζτρα 

ΙV(προςταςία 84%) 107 

ΙΙΙ(προςταςία 91%) 97 

ΙΙ(προςταςία 97%) 86 

Ι(προςταςία 99%) 79 

 
 

       Οι ιςτοί κα τοποκετθκοφν ςε βάςεισ από άοπλο ςκυρόδεμα με υπάρχουςεσ 
μεταλλικζσ βάςεισ . 
 
      Αν για τθν τοποκζτθςθ των ιςτϊν  απαιτθκεί θ χριςθ μικροφ γερανοφ, κα τον 
προμθκεφςει ο Διμοσ μετά τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του αναδόχου. 
 
     Για οποιαδιποτε άλλθ εργαςία, υλικό ι μικροφλικο απαιτθκεί, το κόςτοσ 
επιβαρφνει τον ανάδοχο.   





    Το αλεξικζραυνο κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο NFC 17102, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ι άλλο ςε ιςχφ εκνικό πρότυπο κράτουσ μζλουσ. 
    Πλθ θ καταςκευι τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με 
τουσ  Ευρωπαϊκοφσ και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ. 
 
   Μετά τθν περαίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ κα κάνει μετριςεισ για τθν 
επίτευξθ τθσ κατά το δυνατόν χαμθλότερθσ Ωμικισ Αντίςταςθσ που ςε κάκε 
περίπτωςθ κα πρζπει να είναι R<=10Ω. Η γείωςθ κα μετρθκεί με γειωςόμετρο 
διακριβωμζνο από Δθμόςιο Φορζα και κα εκδοκεί ςχετικι βεβαίωςθ. Μετά το 
πζρασ των εργαςιϊν κα δοκεί βεβαίωςθ για τθν καλι λειτουργία. Ενϊ κα δοκεί 
εγγφθςθ τουλάχιςτον 5 πζντε ετϊν για τθν κεφαλι ιονιςμοφ του αλεξικζραυνου.    
 
Πρότυπα- Προδιαγραφζσ – Δοκιμζσ 
Η κεφαλι αλεξικζραυνου ιονιςμοφ (μθ ραδιενεργό) εκπομπισ πρϊιμου οχετοφ 
(Early Streamer Emission) πρζπει να ικανοποιεί το Γαλλικό Ρρότυπο NF C 17- 102 
“Protection of Structures and open areas against lightning using Early Streamer 
Emission air terminals”. Όπωρ τποποποιήθηκε και ισσύει ή άλλο σε ισσύ εθνικό 

ππότςπο κπάτοςρ μέλοςρ. 
Πλα τα υπόλοιπα εξαρτιματα και υλικά που αναφζρονται παραπάνω κα πρζπει να 
Είναι ςφμφωνα με τα ακόλουκα Ρρότυπα: 
- Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 50164-1 : Lightning Protection Components (LPC), 
Part 1 :Requirements for connection components. 
- Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 50164-2 : Lightning Protection Components (LPC), 
Part 2 :Requirements for conductors and earth electrodes. 
- Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 61643-11 : Surge protective devices connected to 
low voltage power distribution systems, Part 11 : Performance requirements and 
testing methods. 
- Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 62305-2 : Part 2 Risk management. 
Τα ανωτζρω Ρρότυπα ζχουν αντικαταςτιςει τα αντίςτοιχα εκνικά Ρρότυπα όπωσ : 
DIN (Γερμανίασ), BS (Βρετανίασ) κ.λ.π. 
- Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. 
Physical damage to structures and life hazard 
Η ςυμμόρφωςθ όλων των υλικϊν με τα ανωτζρω Ρρότυπα είναι επί ποινι 
αποκλειςμοφ.              
         
        

  
       Ελζγχκθκε 

  

Η  Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ   
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

 
 
 

                        Αναςταςία Ραςςά 
     ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ                                                           

Σταυρόσ, 24/9/2018 
 

Ο ςυντάξασ  
 
 

Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 
 

 

 

 

 





 

               

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 
 
 
Aπιθμ. Μελέτηρ: 772018 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΑΤΡΟΤ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ 
αλεξικζραυνου 
ενιςχυμζνου ιονιςμοφ 
μθ ραδιενεργό 

ΤΕΜ 2 1.250,00 2.500,00 

Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ  
μεταλλικοφ ιςτοφ 16μ  

ΤΕΜ 2 1.100,00 2.200,00 

Βελτίωςθ γείωςθσ  ΑΡΟΚΟΡΗ 2 650,00     1.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 

ΦΡΑ 24% 1.440,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00 
 

    
 

 

 

                      Ελζγχκθκε 

           

 

Η  Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ   
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

 
 
 

                        Αναςταςία Ραςςά 
     ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ                                                           

Σταυρόσ, 24/9/2018 
 

Ο ςυντάξασ  
 
 

Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 
 
 





              

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 
 
 
 

Προς Γήμο Βόλβης   
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Επωνςμία Επισ/σηρ : ………………………………… 
Τηλ.  επικοινωνίαρ : …………………………….. Φαξ : ……………………….. 
ΑΦΜ ………………………  ΔΟΥ……………………………. 
 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ 
αλεξικζραυνου 
ενιςχυμζνου ιονιςμοφ 
μθ ραδιενεργό 

ΤΕΜ 2   

Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ  
μεταλλικοφ ιςτοφ 16μ  

ΤΕΜ 2   

Βελτίωςθ γείωςθσ  ΑΡΟΚΟΡΗ 2   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΡΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Με τθν υποβολι τθσ παροφςασ δθλϊνω πωσ τα προσ προμικεια υλικά 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, είναι ςφμφωνα 
τα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα  και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και διακζτουν τισ ανάλογεσ 
πιςτοποιιςεισ. 
 
. 
 
 

 

ΣΑΤΡΟ : ………/………./ 2018 
 

             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

  
 

 ΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

      
 




