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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
καλεί τις ενδιαφερόμενους ελεύθερους επαγγελματίες (ψυκτικούς) ή σχετικές επιχειρήσεις, να 
υποβάλλουν εγγράφως μέχρι τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία 
της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου (Δερβενακίων 1, 2ος όροφος, Σάμος, ΤΚ 83100) σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 
για την προμήθεια με διαδικασία απευθείας ανάθεσης: 

• υπηρεσιών συντήρησης (service) κλιματιστικών μονάδων του κεντρικού Διοικητηρίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων 1 Σάμου), καθώς και των Τμημάτων  
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικού Κέντρου Καρλοβασίου (Θεμ.Σοφούλη 23), έτους 2021, 
καθαρού ποσού 4.273,50€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 5.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%. 

 
Είδος προμήθειας: οι προς προμήθεια υπηρεσίες και είδη περιγράφονται στο 

συνημμένο Παράρτημα Β΄. 
 

     Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο 
κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α.  Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση 
Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Δερβενακίων 1, Τ.Κ. 83100, 
Σάμος).   

γ.  Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
δ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
στ.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον 

Πίνακα Συμμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α της παρούσας 
πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα αιτούμενων Υπηρεσιών Συντήρησης και Οικονομικής 
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Προσφοράς του Παραρτήματος Β’. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη 
υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη 
της προσφοράς.  
 
 Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν ενώπιον του αναπληρωτή Προϊστάμενου της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Σάμου, ενός υπαλλήλου της εν λόγω Διεύθυνσης και 
ενός υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό 
προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων. 

 
Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως  από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της 

ΠΕ Σάμου, θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών & 
Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 ασφαλιστική ενημερότητα  

 φορολογική ενημερότητα  

 πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία 
προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. 

 
     Οι υπό προμήθεια υπηρεσίες θα εκτελεστούν τμηματικά στα Γραφεία των Υπηρεσιών που 
στεγάζονται στο Διοικητήριο στη Σάμο, καθώς και στα Γραφεία των Υπηρεσιών που στεγάζονται 
στο Καρλόβασι, με έξοδα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού  για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης. 
Για την επισκευή των βλαβών που θα βρεθούν κατά τη διαδικασία της συντήρησης, αυτές θα 
πρέπει να καταγραφούν και να κοινοποιηθούν στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού ΠΕ Σάμου. Το κόστος της επισκευής τους και των υλικών που θα χρειαστούν για 
αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της Οικονομικής Προσφοράς που θα καταθέσουν οι 
ενδιαφερόμενοι.   
 

Η ύπαρξη του συνολικού ποσού των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
βεβαιώνεται με την υπ’αρίθμ.πρωτ.40857/1047/12-7-2021 (Αρ.αιτήματος:43) Βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΕ Λέσβου.             
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα 
σταλεί στο Επιμελητήριο Σάμου για ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του. 
 
        Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού βρίσκονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση 
«Διαγωνισμοί» ή χορηγούνται από την Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, 2ος  όροφος, Δερβενακίων 1, ΤΚ 83100, 
Σάμος, αρμόδια υπάλληλος Χριστίνα Ελίζογλου, τηλ 2273350401 . 
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 

          Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17%:  5.000,00€. 
 

     
                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
                                                      
 

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 
                                  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ VRV  
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός των εξωτερικών και εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων τύπου 
VRV του κεντρικού Διοικητήριού που στεγάζει τις υπηρεσίες της Π.Ε Σάμου, διεύθυνση 
Δερβενακίων 1 – Σάμος. Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να φέρουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ‘’ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ’’  
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός των κλιματιστικών μονάδων τύπου ‘’Ντουλάπας’’ και των δύο 
μερών τους του Αμφιθεάτρου του Διοικητήριού της Π.Ε Σάμου, διεύθυνση Δερβενακίων 1 – 
Σάμος, καθώς και του κτιρίου στο Καρλόβασι που στεγάζει τις Υπηρεσίες της Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σάμου. Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ‘’Split- διαιρούμενα τοίχου’’.  
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός των κλιματιστικών μονάδων τύπου ‘’split’’ διαιρούμενα τοίχου  
και των δύο μερών τους που βρίσκονται εγκατεστημένα στο computer room στον υπόγειο χώρο 
του Διοικητήριού της Π.Ε Σάμου, καθώς και του κτιρίου στο Καρλόβασι που στεγάζει τις 
Υπηρεσίες της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σάμου. Τα όποια χημικά 
καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ 
και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται ο έλεγχος των υγρών όλων των κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρειάζεται συμπλήρωση υγρού φρέον στις μονάδες τύπου 
‘’Ντουλάπας’’ και ‘’split-διαιρούμενα τοίχου’’, αυτή να πραγματοποιηθεί. Δε θα 
πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση όπου η απώλεια των υγρών οφείλεται σε βλάβη η οποία 
αν δεν επιδιορθωθεί θα οδηγήσει άμεσα στην ίδια προγενέστερη κατάσταση την κλιματιστική 
μονάδα. Σε κάθε περίπτωση τα όποια χημικά συμπληρωματικά υγρά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
να φέρουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων. Σε 
κάθε περίπτωση που θα βρεθεί οποιαδήποτε βλάβη αυτή θα πρέπει να καταγραφεί, να 
κοστολογηθεί και να κοινοποιηθεί στους εκπρόσωπους του Φορέα όπως αυτοί αναφέρονται στην 
εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός όλων των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων όλων των τύπων. 
Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση 
από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται η άριστη απολύμανση όλων των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων όλων των τύπων. 
Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση 
από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται η άριστη απολύμανση των ανεμιστήρων των κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων. 
Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση 
από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός των ανεμιστήρων των κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων. 
Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν έγκριση 
από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
Απαιτείται ο άριστος καθαρισμός των αποχετεύσεων των κλιματιστικών μονάδων όλων των 
τύπων. Τα όποια χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν 
έγκριση από τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Ναι ή 

Όχι) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να 
δηλώσουν τη συμμόρφωση τους 
προς τις Απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών στο 
σύνολο τους χωρίς καμία 
μεταβολή  και οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
συντήρησης (service) θα πρέπει 
να είναι άριστης ποιότητας. Τα 
όποια χημικά καθαριστικά και 
απολυμαντικά χρησιμοποιηθούν 
,θα πρέπει να έχουν έγκριση από 
τον Ε.Ο.Φ και να τηρούν 
απόλυτα τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκης και εθνικής 
νομοθεσίας. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

3. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να συμπληρώσει 
με υγρό φρέον, όπου απαιτείται, 
τις κλιματιστικές μονάδες τύπου 
Ντουλάπας και Split. Δε θα το 
πράξει μόνο όπου υπάρχει 
πιθανή βλάβη που 
αποδεδειγμένα θα οδηγήσει 
άμεσα το μηχάνημα σε νέα 
απώλεια υγρού φρέον. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

4. Ο προμηθευτής στα πλαίσια 
του ελέγχου καλής λειτουργίας 
των κλιματιστικών μηχανημάτων 
έχει υποχρέωση της καταγραφής 
και της κοινοποίησης στο Φορέα 
τυχών βλαβών καθώς και του 
προσδιορισμού πιθανής 
κοστολόγηση τους. Σε κάθε 
περίπτωση το κόστος των 
συγκεκριμένων υλικών και της 
εργασίας επισκευής τους δεν 
επιβαρύνει τον προμηθευτή.   

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα  συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και υποχρεώσεις  για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα 
με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. 
Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς/στοιχεία/δικαιολογητικά, που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου 
τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα των προδιαγραφών. 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω πίνακα και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους 
πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΕΙΔΟΣ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΥ VRV (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 19) 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΥ VRV (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 134) 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜ/ΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜ/ΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΥ SPLIT-ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ  
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ                                     
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