
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16330/11035    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  12/07/2017  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 
Email: dimospromithies@gmail.com 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ    

                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             ΠΡΟΣ:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
 
                                                            

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια Υλικών για την λειτουργία του Φυτωρίου 

του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 806,00 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή με αρ.μελέτης 6/2017 και αρ. πρωτ.: 15048/10236/26-06-2017 της Δ/νσης Περιβ/ντος 

και Ποιότητας ζωής  του τμήματος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων του Δήμου, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παρακάτω.  

 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά που θα συνοδεύεται με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υπο προμήθεια ειδών, για τα ανωτέρω μέχρι την 18/07/2017 ημέρα 

Τρίτη και ώρα έως 12:00 μ.μ. στο email  dimospromithies@gmail.com ή στο ΦΑΞ 210-4092265 ή 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28 - 

1ος όροφος. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

1. Αίτηση (ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΑΦΜ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα 

αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής κατ’ αναλογική 

εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 προσκόμισης των κάτωθι δικαιολογητικών 

στην περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση: 

        α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών   

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578


            περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους  

            διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,     

            καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

          β. Φορολογική ενημερότητα 

          γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

          δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  

             νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να  

             προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ  

 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 

προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

Δεντόπουλος Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Πρασίνου 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ:  « Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του φυτωρίου» 
Έτους   2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  6 /2017 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  806,00  €  (χωρίς το  ΦΠΑ)  
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                                                                 
        
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 
Αρ. Πρωτ.: 15048/10236/26-06-2017 

 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία 
του φυτωρίου» 
Αρ. Μελέτης:  6/2017 

 
 
      
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1)ΚΑ  35-7135.0001    ποσό 806,00  €   (χωρίς το  
ΦΠΑ) 
     
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

         Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαφόρων υλικών για τις άμεσες ανάγκες 
λειτουργίας του φυτωρίου. Προκειμένου να λειτουργήσει το κλειστό θερμοκήπιο στο 
φυτώριο χρειάζονται κάποια υλικά για την επισκευή του  επίσης γαιούφασμα για 
εδαφοκάλυψη, θερμόμετρο,  υγρασιόμετρο καλώδιο για το ριζωτήριο και γλαστρικά είδη  για 
φυτεύσεις – μεταφυτεύσεις. Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ  35-7135.0001 με τον 
τίτλο «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του φυτωρίου». Η παράδοση θα γίνει ενιαία και 
στο φυτώριο του Δήμου   
         
       
    
    

 
 
 
 

Η συντάξασα  
 
 
 

Κόλλια Σταυρούλα  
Γεωπόνος Π.Ε. 

  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία 
του φυτωρίου» 
Αρ. Μελέτης: 6/2017 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΚΑ 35-7135.0001    ποσό 806,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ / 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
διαμορφωμένες θήκες Διογκωμένη 

Πολυστερίνη 77 θέσεων 
2,50 € 90 225,00 € 

2 γλαστράκια φ9 0,10 € 1000 100,00 € 
3 γλαστράκια φ12 0,15 € 420   63,00 € 
4 γαιούφασμα εδαφοκάλυψης 2μ πλάτος 1,10 € 100 110,00 € 
5 εργαλεία κήπου Φυτευτήρι 4,00 € 1      4,00 € 
6 κλαδευτήρι Felco 1001A 10,00 € 1 10,00 € 
7 Ταμπελάκια φυτών 20 τεμ πλαστικά 1,00 € 20 20,00 € 
8 θερμόμετρα - υγρασιόμετρο 50,00 € 1 50,00 € 
9 μεντεσέδες απλοι 4,00 € 10 40,00 € 

10 πόμολα 3,30 € 10 33,00 € 
11 σύρτες 5,40 € 10 54,00 € 
12 σιτα 1Χ1 μ 2,70 € 10 27,00 € 
13 Θερμαντικό καλώδιο τύπου Nexans 7,00 € 10 70,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
     806,00€  

 
Φ.Π.Α. 24 % 

  
     193,44 € 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
     999,44 €    

Πέραμα,   04/05/2017 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Κόλλια Σταυρούλα 
Γεωπόνος  Π.Ε. 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 

Αποστόλης Μουστάκης 
Δρ. Χημικός Μηχανικός 

 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία 
του φυτωρίου» 
Αρ. Μελέτης: 6/2017 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ 
 

    Με την μελέτη αυτή γίνεται προμήθεια υλικών που αφορούν την αρχική- βασική  
λειτουργία του φυτωρίου. Τα υλικά πρέπει να  είναι σε καλή κατάσταση και να έχουν τις 
παρακάτω προδιαγραφές : 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

α/
α ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

Διαμορφωμένες θήκες 
Διογκωμένη 

Πολυστερίνη 77 θεσεων 

Καρτέλες από διογκωμένο πολυστυρένιο με διαστάσεις καρτέλας 
592 μμ μήκος και 392μμ πλάτος. Το πάνω άνοιγμα της κάθε θήκης θα 

πρέπει να είναι 50 μμ ενώ η 
απόσταση μεταξύ των θηκών 55μμ. 

2 

Γλαστράκια φ9 
Πλαστικό γλαστράκι με διαστάσεις 87μμ η πάνω διάμετρος  

82 μμ κάτω διάμετρος 
 ενώ 66 μμ το υψος.Στο κάτω μέρος της γλάστρας πρέπει να 
υπάρχουν τρεις μικρές τρύπες για την αποροή των υδάτων 

3 

Γλαστράκια φ12 
Πλαστικό γλαστράκι με διαστάσεις 120μμ η πανω διάμετρος  

110 μμ κάτω διάμετρος 
 ενώ 100 μμ το υψος.Στο κάτω μέρος της γλάστρας πρέπει να 

υπάρχουν τρεις μικρές τρύπες για την αποροή των υδάτων 

4 

Γαιούφασμα 
εδαφοκάλυψης 2μ 

πλάτος 

Ύφασμα εδαφοκαλυψης(πλάτος ρολλού 1 μέτρο) απο συνθετικό 
υλικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το πάτημα, με 

σκοπό την κάλυψη του εδάφους για να μην βγαίνουν ζιζάνια. Η πλέξη 
του σχηματίζει μικρούς πόρους ώστε να επιτρέπει στον αέρα να 

περάσει στο χώμα κρατώντας το έτσι ζωντανό και το δε επιπλέον 
νερό φλτράρεται μεσω του υφάσματος και δεν λιμνάζει. 

5 

Εργαλεία κήπου 
Φυτευτήρι 

Ανθεκτική και αντισκωρική μεταλλική μύτη, από χυτό ψευδάργυρο, 
που διεισδύει στο χώμα και σχηματίζει μια τρύπα για την φύτευση 

βάθος εργασίας:19,5 cm 
εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, που εφαρμόζει καλά στο χέρι και 

διευκολύνει την εργασία 

6 
Κλαδευτήρι τύπου Felco 

1001A 
Πλήρως σκληρυμένη ατσάλινη λεπίδα με ελαφριές συνθετικές λαβές 

και με μηχανισμό κλειδώματος 

7 
Ταμπελάκια φυτών 20 

τεμ πλαστικά Υψος 20 εκατοστά από πλαστικό 



8 

Θερμόμετρα - 
υγρασιόμετρο 

Ψηφιακό Υγρασιόμετρο/Υγρόμετρο & Θερμόμετρο (ΕΤΙ-195) 
εξωτερικού αισθητήρα και Θερμόμετρο εσωτερικού αισθητήρα, με 

Min/Max αναγνώσεις και συναγερμό. Είναι ιδανικό για την 
παρακολούθηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας σε ελεγχόμενης 

επισκέψιμότητας χώρους 
 

9 Μεντεσέδες απλοι Μεντεσές τετράγωνος βαρέως τύπου ασημί διαστάσεων 75 μμ Χ 75 
μμ 

10 Πόμολα Διαστάσεις 60μμ ύψος 55 μμ πλάτος και σχήμα στρογγυλό 

11 

Σύρτες 

Σύρτης σε ασημί χρώμα σιδερένιος με θέση για λουκέτο βαρέως 
τύπου 

Μήκος: 7 εκατοστά 
Να συμπεριλαμβάνεται και το αντίκρισμα 

12 
Σιτα 1Χ1 μ 

Είναι κατασκευασμένη από μείγμα πλαστικού με ίνες υάλου 
(πολυεστέρας), το οποίο δίνει την δυνατότητα ανανέωσης του αέρα, 
κρατώντας μακρυά κουνούπια, μύγες και άλλα ενοχλητικά έντομα.  

13 

Θερμαντικό καλώδιο 
τύπου Nexans 

Θερμαντικό καλώδιο με μόνωση XLPE 50KV/mm και AL Tape 
Γειωμένη Θωράκιση 

Στερεό κράμα αντίστασης NEXANS 
Διάμετρος: 6,5mm 

Βραδυφλεγής IEC60332-1 
STANDARTS:ΕΝ50265, IEC60800 

Τύπος: TXLP/1 300/17 
Ισχύς: 1750W ΣΕ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V 
Ισχύς: 1600W ΣΕ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220V 

Μήκος Καλωδίου: 102,9m 
 

 
Πέραμα,   04/05/2017 

 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

Κόλλια Σταυρούλα 
Γεωπόνος  Π.Ε. 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 

Αποστόλης Μουστάκης 
Δρ. Χημικός Μηχανικός 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 
 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υλικών για την  
                    λειτουργία του φυτωρίου» 
Αρ. Μελέτης: 6/2017 

 
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του φυτωρίου» 
Αρ. Μελέτης: 6/2017 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
      
 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο  :      
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος  Πρασίνου προκειμένου να 
λειτουργήσει άμεσα το Θερμοκήπιο – φυτώριο.   Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 806,00€ € .  Ο  Φ.Π.Α. είναι 24% και ανέρχεται στα 193,44 €. Το 
τελικό σύνολο είναι      999,44 €    και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. ΚΑ 35-7135.0001   με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του φυτωρίου». 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο  : 
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται βάσει Ν. 4412/2016 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο  : 
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής : 
α. Προϋπολογισμός μελέτης.  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων.  
γ. Τεχνική περιγραφή. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο  : 
Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και 
παράδοση των υλικών στο φυτώριο. Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της 
συμφωνημένης τιμής προσφοράς.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο  :  
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, θα ελέγχονται μακροσκοπικά οι 
συσκευασίες και τα φυλλάδια με τις προδιαγραφές που συνοδεύουν τα υλικά. Θα δίνεται δυνατότητα 
10 ημερών για αντικατάσταση των υλικών.   
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο  :  
Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας     
Η προμήθεια  θα γίνει ως και 20 ημέρες μετά από την επικοινωνία με τον προμηθευτή και την  
υπογραφή της σύμβασης (εντολή της υπηρεσίας, ή φαξ, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) .  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο  :   
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την ολική με την έκδοση 
του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος αφού προηγουμένως 
προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 
νομιμότητα της δαπάνης. 

 

 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                                                                              ΜΕΛΕΤΗ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
                                                                                                                        ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ / 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
διαμορφωμένες θήκες Διογκωμένη 

Πολυστερίνη 77 θέσεων 
90   

2 γλαστράκια φ9 1000   
3 γλαστράκια φ12 420   

4 
γαιούφασμα εδαφοκάλυψης 2μ 

πλάτος 
100   

5 εργαλεία κήπου Φυτευτήρι 1   
6 κλαδευτήρι Felco 1001A 1   
7 Ταμπελάκια φυτών 20 τεμ πλαστικά 20   
8 θερμόμετρα - υγρασιόμετρο 1   
9 μεντεσέδες απλοι 10   

10 πόμολα 10   
11 σύρτες 10   
12 σιτα 1Χ1 μ 10   
13 Θερμαντικό καλώδιο τύπου Nexans 10   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
  

 
Φ.Π.Α. 24 % 

 
  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
  

 
 
  
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__ /2017. 
Η συνολική  τιµή  της  προσφοράς µας,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται     
στα…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
( Να αναγραφεί ολογράφως η τιµή της προσφερόµενης έκπτωσης µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ). 
 
 

Πέραμα, ……./……/ 2017 
Ο προσφέρων 

( Ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 
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