
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ  

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 
 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Διαμαντοπούλου, αριθμός 10, προβαίνει σε δημόσιο Δια-
γωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγορών Μισθώσεων 
Ανταλλαγών και Δωρεών Ακινήτων (415/30.5.89 Τεύχος Δεύτερο) όπως ι-

σχύει, με σκοπό την μίσθωση ακινήτων, ως αποθηκευτικών χώρων για την 
αποθήκευση υλικών δικτύου διανομής. Τέτοια υλικά ενδεικτικά είναι: στύλοι 

(ξύλινοι και τσιμεντένιοι), μετασχηματιστές διανομής, καλώδια μέσης και χα-
μηλής τάσης, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και άλλα υλικά απα-
ραίτητα για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ελληνικού Δικτύ-

ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
 

Ως εκ τούτου ο ΔΕΔΔΗΕ δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από 
τους ενδιαφερόμενους, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για 

μίσθωση ακινήτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό την κάλυψη των 
ανωτέρω αποθηκευτικών αναγκών του. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε ακί-
νητο εντός των ορίων του Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύ-

των του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά 
σε ακίνητο στους Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Κιλκίς. 

 
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριάντα πέντε (35) έτη, με δυνατότητα μο-
νομερούς ανανέωσης από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ μετά το πέρας της μισθω-

τικής περιόδου, όρο που πρέπει να αποδεχτεί ο εκμισθωτής ανεπιφύλακτα 
κατά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης. 

Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για πιθανή επέκταση της μισθωτικής περιόδου θα 
κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την λήξη της. 
 

Τα προσφερόμενα ακίνητα ανά περίπτωση θα πρέπει να πληρούν τους εξής 
τρεις (3) όρους επί ποινή αποκλεισμού: 

 
1. Να είναι κατάλληλα για χρήση αποθήκευσης υλικών τουλάχιστον μέσης 

όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 όπως ισχύει (απαι-

τείται σχετική βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμη-
σης). 

 
2. Να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πολεοδομικές αδειοδοτήσεις, περι-

βαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας 

για την υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς επίσης και δυνατότητα έκ-
δοσης νέων ή πρόσθετων αδειών για τη χρήση που προορίζονται. Σε πε-

ρίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων τμημάτων ή τμημάτων των ακινήτων με 
αλλαγή χρήσης, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις πολεοδομικές άδειες, 
αυτά θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

3. Να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας και να είναι ελεύθερα από την ύπαρξη 
τυχόν βαρών. 



 
Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν υπαίθριο χώρο συνολικής επιφάνειας από 

70.000m2 έως 100.000m2 και στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους συνο-
λικής επιφάνειας από 5.000m2 έως 6.500m2. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει και τις περιπτώσεις με τις κάτωθι 
παραλλαγές ή αποκλίσεις από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά: 

 
α. Προσφορές για δύο ακίνητα, ανά περίπτωση, είτε όμορων, είτε σε κοντι-

νή απόσταση μεταξύ τους, του ιδίου όμως προσφέροντος, που να πλη-
ρούν την απαίτηση για τη συνολική έκταση των χώρων (υπαίθριων και 
στεγασμένων). 

β. Προσφορές με απόκλιση της συνολικής επιφάνειας των υπαίθριων χώ-
ρων από τα κατώτερα και ανώτερα όρια κατά ±15%. 

γ. Προσφορές με στεγασμένους χώρους μικρότερης επιφάνειας ή με έλλει-
ψη αυτών, αλλά με δυνατότητα κατασκευής τους.  

 

Σημαντικά χαρακτηριστικά των ακινήτων θεωρούνται τα ακόλουθα: 
 

 Η εγγύτητα με κύριο οδικό άξονα (μήκος διαδρομής πρόσβασης α-
πό/προς εθνικές οδούς ή κεντρικούς άξονες έως 10 km).  

 Το οδικό δίκτυο της περιοχής να είναι σε καλή κατάσταση και κατάλληλο 
για πρόσβαση από οχήματα βαρέως τύπου και μεγάλου μεγέθους. 

 Τα ακίνητα και η πέριξ αυτών περιοχή να διαθέτουν τα απαραίτητα έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας. 
 Να υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης των ακινήτων, 

καθώς και σύνδεσής τους με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 Η καλή κατάσταση των στεγασμένων χώρων (δεν θα πρέπει να υπάρ-

χουν φθορές και βλάβες στα δομικά στοιχεία από σεισμό, διαβρώσεις, 

καθιζήσεις, πυρκαγιά και κάθε άλλη αιτία). 
 Η ύπαρξη εγκεκριμένων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πο-

λεοδομική Υπηρεσία) Μελετών (Αρχιτεκτονική - Στατική - Η/Μ  Εγκατα-
στάσεων) που συνοδεύουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις των στεγασμένων 
χώρων. 

 Η ύπαρξη των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών σε ισχύ για τις 
υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 
Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθούν θετικά τα ακόλουθα επιθυμητά χαρακτηρι-
στικά των ακινήτων: 

 
 Το ωφέλιμο ύψος των στεγασμένων χώρων (ενδεικτικά, προτιμάται να 

είναι άνω των 6m). 
 Η ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται ο 

απαιτούμενος βαθμός ασφάλειας των ακινήτων. 

 Η κάλυψη εντός των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων των προ-
ϋποθέσεων καταλληλότητας από άποψη επάρκειας υποδομών ηλεκτρι-

κού ρεύματος, ύδρευσης / αποχέτευσης, κλιματισμού, τηλεφωνικού δι-
κτύου, internet, συναγερμού, πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας κλπ. 

 Η μέση κλίση του οικοπέδου (ενδεικτικά, να μην υπερβαίνει το 2%). 

 Η εγγύτητα προς λιμάνι – σιδηροδρομικό σταθμό - αεροδρόμιο.  
 Η ύπαρξη συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 

 Η ύπαρξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ για τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις.  



 Η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων στεγασμένων χώρων εντός 
των ακινήτων, η ύπαρξη θυρών ασφαλείας και θυρών βιομηχανικού τύ-

που για την είσοδο φορτίων – υλικών, τυχόν υποδομές / εξοπλισμός 
(ράμπες, ανελκυστήρες φορτίων βιομηχανικού τύπου, γερανογέφυρα, 

κλπ.), δάπεδα αποθηκών υψηλής αντοχής και τελικής επίστρωσης βιο-
μηχανικού τύπου, καθώς επίσης και η ύπαρξη φώτων ασφαλείας και 
προβολέων στους υπαίθριους χώρους. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑΣ»), ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ-
ΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, 4ος όροφος, 117 43 ΑΘΗΝΑ 
 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) 
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην προανα-

φερόμενη Διεύθυνση. 
 
Κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνει τους εξής δύο (2) ξεχωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους: 
- «ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» 

- «ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» θα περιλαμβάνει: 

 
- Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων προσφοράς 

- Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιδιοκτήτη και του τυχόν 
εκπροσώπου του. 

- Διεύθυνση του προσφερόμενου ακινήτου, χαρακτηριστικές φωτογραφίες 

αυτού (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή), καθώς και λεπτομερή περιγραφή 
του, η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά και στην ικανοποίηση των απαιτή-

σεων της παρούσας Διακήρυξης. 
- Αντίγραφα όλων των αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών 
αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα τεκμηριώνουν την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της παρούσας Διακήρυξης. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 

δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη 
ρύθμιση αυθαιρέτων τμημάτων ή τμημάτων με αλλαγή χρήσης. 

- Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (εξαρτημένο από τις συντεταγμέ-

νες του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987)  και για 
τους στεγασμένους χώρους του ακινήτου αντίγραφα στελέχους της οικο-

δομικής αδείας και αρχιτεκτονικών σχεδίων αδείας (διάγραμμα κάλυψης, 
κατόψεις, τομές). 



- Συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτουν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου 
που να καλύπτουν τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια νόμιμα επικυρω-

μένο από συμβολαιογράφο, δικηγόρο ή υποθηκοφυλακείο.   
- Πιστοποιητικά από το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο (σε περίπτωση που 

λειτουργεί ήδη Κτηματολόγιο) ή Υποθηκοφυλακείο: 
α) Μεταγραφής  
β) Βαρών  

γ) Ιδιοκτησίας  
δ) Μη διεκδικήσεως τουλάχιστον 20 ετών 

ε) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος 
- Πιστοποιητικό Δασικού Χαρακτήρα Έκτασης σε ακίνητα που γειτνιάζουν με 
σχετικούς δασικούς χώρους. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο ανοικτός χώρος πρόσβασης στο ακίνητο ή ο 

χώρος επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωμα διόδου ανήκει σε ιδιώτη αυτό θα 
πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο.  
 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:  
- Την οικονομική προσφορά (μηνιαίο μίσθωμα), η οποία θα αναλύεται σε 

οικονομική προσφορά για τους προσφερόμενους υπαίθριους χώρους και 
για τους στεγασμένους χώρους, συνολικά και ανά m2. 

και  
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης 
αποδέχεται το μηνιαίο μίσθωμα να παραμείνει σταθερό για τρία (3) έτη. 

Μετά την παρέλευση των τριών ετών το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται 
κατ’ έτος κατά ποσοστό 75% της μεταβολής του ΔΤΚ του τελευταίου 

12μηνου, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:30, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, από 8.30 πμ. έως 15.30 μμ., στη Διεύθυνση Οργάνωσης 

Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας, επί της οδού Διαμαντοπούλου 
10. 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ  
 

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α», ελέγχει την ύπαρξη των 
απαιτούμενων εγγράφων και επιλέγει για περαιτέρω αξιολόγηση τα ακίνητα 

που πληρούν τους ανωτέρω αναφερόμενους 1, 2 και 3 όρους της Διακήρυ-
ξης. 

 
Εντός ορισμένης προθεσμίας που θα τεθεί από την Επιτροπή, θα ζητηθούν 
εγγράφως και πρέπει να προσκομισθούν για τα προσφερόμενα ακίνητα (που 

πληρούν τους ανωτέρω αναφερόμενους 1, 2 και 3 όρους της Διακήρυξης), 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 

i. Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή Βε-
βαίωση περαίωσης διαδικασίας τακτοποίησης αυτών. 

ii. Βεβαίωση στατικής επάρκειας όλων των στεγασμένων χώρων υπογε-

γραμμένη από δύο διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, μέλη του 
ΤΕΕ. 

iii. Αντίγραφο της εγκεκριμένης από την Πολεοδομία Στατικής Μελέτης ό-
λων των στεγασμένων χώρων. 



iv. Αντίγραφα των σχεδίων Η/Μ εγκαταστάσεων. 
v. Βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή της αρμόδιας ΔΕΥΑ αναφορικά με τη σύν-

δεση ή δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής.  

 
 
Η Επιτροπή προβαίνει σε επιτόπιες επισκέψεις-αυτοψίες, κατόπιν συμφωνίας 

με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, καταγράφοντας για κάθε προσφερόμενο ακίνητο 
τη θέση του, την κατάστασή του, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην πα-

ρούσα Διακήρυξη, καθώς και το είδος, την έκταση και τη χρονική διάρκεια 
εκτέλεσης των τυχόν επιπλέον έργων που απαιτούνται, προκειμένου το ακί-
νητο να καλύπτει  τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση που προορίζεται. 

 
Για τα προσφερόμενα ακίνητα που δεν πληρούν τους όρους της Διακήρυξης, 

ή που δεν προσκομισθούν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προ-
σφέροντες θα ενημερωθούν εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
και  για την επιστροφή σε αυτούς του σφραγισμένου «ΦΑΚΕΛΟΥ Β» της Οι-

κονομικής Προσφοράς. 
 

Για τις προσφορές που έχουν προκριθεί, η Επιτροπή θα προχωρήσει, σε συ-
γκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, στην αποσφράγιση του «ΦΑΚΕΛΟΥ Β», πα-

ρουσία των ενδιαφερομένων, εφόσον αυτοί το επιθυμούν. 
 
Για τα προσφερόμενα ακίνητα που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης, θα 

συνεκτιμηθούν για την αξιολόγησή τους, από την Επιτροπή, τα ακόλουθα βα-
σικά και όχι περιοριστικά κριτήρια: 

α) η καταλληλότητα του ακινήτου με βάση τα σημαντικά και επιθυμητά χαρα-
κτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη (από τον Φάκελο Α και 
τις αυτοψίες),  

β) η οικονομική προσφορά (ζητούμενο μίσθωμα από τον Φάκελο Β)  και  
γ) οι τυχόν πρόσθετες επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, προκειμένου τα ακίνη-

τα να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως, με βάση την ανωτέ-

ρω αξιολόγηση,  τους προκρινόμενους προσφέροντες να υποβάλουν, σε συ-
γκεκριμένη προθεσμία, νέα οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, 

στην οποία να συνυπολογίζεται στο μίσθωμα και η όποια επιβάρυνση για την 
υλοποίηση μέρους ή όλων των απαιτούμενων έργων, ώστε να καταστεί το 
προσφερόμενο ακίνητο κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (θα περι-

γράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις στα σχετικά έγγραφα που θα επιδοθούν σε 
κατάλληλο χρόνο στους προσφέροντες). 

 
Η αποσφράγιση των νέων οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Επιτρο-
πή σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, παρουσία των ενδιαφερομένων, 

εφόσον αυτοί το επιθυμούν.  
 

Μετά την αποσφράγιση και τη σχετική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα προχωρή-
σει στην τελική κατάταξη των ακινήτων. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, διατηρεί το δικαίωμα 
να προβεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των προσφορών 

με τους τελικούς επιλεγέντες, όπως αυτοί θα προκύψουν από την ανωτέρω 
αξιολόγηση. 



Σημείωση: 
 

- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την α-
πόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της εν λόγω διαδικασίας 
επιλογής και την πρόκριση οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερ-
θούν. 

 
- Η μισθωτική σύμβαση θα διέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για Εμπο-

ρικές Μισθώσεις (Π.Δ. 34/95, Ν. 2741/99, Ν. 4242/2014). 
 

- Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει μεσιτική αμοιβή ή άλλου είδους προμήθεια στο 

πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. 
 

- Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει εγγύηση μισθώματος και όσον 
αφορά το χαρτόσημο του μισθώματος αποδέχεται την εξ ημισείας καταβο-
λή του με τον ιδιοκτήτη. 

 
- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να επέμβει στις υφιστάμενες υποδομές 

των προς μίσθωση ακινήτων, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
του. 

 
- Η υποβολή προσφορών συνεπάγεται αυτόματα ότι ο προσφέρων αποδέχε-

ται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης. 

 
- Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2109090320 κα Π. Μαυρίκη και  

      2109090321 κα Κ. Τοτού. 
 


