
.

Α/Α
Κωδ.Αποθήκης

Υλικού
CPV Ποσότητα

Προϋπ. Τιμή 
Μονάδας

Μονάδα
μέτρησης

1 50619820 71317210-8 1,00 29.000,00

.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/01/2023

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 29.000,00

Προϋπ. τιμή 
Χωρίς Φ.Π.Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται). 

Επιπρόσθετα, ο οικ. φορέας μαζί με την οικονομική του προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. (2) Φορολογική 
ενημερότητα. (3) Ασφαλιστική ενημερότητα.

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά  με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση supply@oasth.gr

β)   η διαδικασία απευθειας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118, 328 και 330 του          
Ν. 4412/2016.

29.000,00

Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα για τριάντα  (30) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  Εως 31-12-2023. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ν. 4412/2016 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2023

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟ.Α.Σ.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226-5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:                                                       
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2023

"ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ"

Η προμήθεια θα ανατεθεί με  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και 
της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης.

ΣΥΝΟΛΟ
Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα Λιάπη Κωνσταντίνο, κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερίας 49, Εύοσμος, Τ.Κ. 562 24, με ΑΦΜ 035833901, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ , και με e-mail: 

liapis.kostas62@gmail.com σύμφωνα, με τα άρθρα 328 και 330  του νόμου 4412/2016.

Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

35.960,00

35.960,00

Προϋπ. Αξία με 
Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/08/2023
Αρ.αίτησης: ΔΑΔ2022 / 7

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 
ΟΑΣΘ: 13/01/2023
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – Αναλυτική Περιγραφή  

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  -   Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Ι. Γενικά .  

Σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων» έχουμε την υποχρέωση απασχόλησης  τεχνικού ασφαλείας 

στον Οργανισμός μας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στο προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ.  

Το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό μας είναι 1512 άτομα. Ο χρόνος των 

ζητούμενων  υπηρεσιών  ορίζεται σε (12) μήνες , έως  31.12.2023. Η άσκηση των 

καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας  θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι 

πάσης φύσεως υπάλληλοι του Ο.Α.Σ.Θ. 

 Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας  θα αρχίσει με την ανάθεση  σύμβασης 

και θα γίνει με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Η συχνότητα των επισκέψεων στους χώρους εργασίας και οι ώρες θα καθοριστούν με 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της 

Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.)  (Ν. 3850/2010, άρθρο 21 παρ.4) 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας  έχει συγκεκριμένα κατά τον Νόμο προσόντα και καθήκοντα, όπως 

αυτά καθορίζονται από τον Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων (Ν. 3850/2010)   

  

ΙΙ. Τεχνική Περιγραφή -  Προδιαγραφές  

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να κατέχει τα προσόντα, που περιγράφονται στο άρθρο 16 

του  Ν.3850/2010). Ο τεχνικός ασφαλείας  παρέχει στο φορέα  τις υπηρεσίες του , 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3850/2010 , ήτοι :   

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

• Παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των 

εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε 

ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται  και θεωρείται από την επιθεώρηση 
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εργασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως 

των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.   

• Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 

προμήθειες μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας 

των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των 

θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

•  Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας 

πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά 

τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

• Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

• Κάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ασφάλεια και υγιεινή της 

εργασίας.  

• Ενημερώνει περιοδικά την Αναθέτουσα Αρχή σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.  

• Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει την υποχρέωση: 

α)να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την 

εφαρμογή τους, β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

παρόμοιων ατυχημάτων, δ)να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και 

συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.  

• Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

α)να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, β) να συμμετέχει στην 

κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  
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• Κατά την άσκηση του έργου του έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 

αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. 

Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  

• Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα ελάχιστων 

προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας των χώρων εργασίας που πιο συγκεκριμένα 

αφορούν τα παρακάτω:  

o Την καταλληλότητα των κτιρίων που στεγάζουν χώρους εργασίας 

συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, ορόφων, στεγών, θυρών, πυλών, 

διαδρόμων παραθύρων.  

o Την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κανονισμού 

εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».  

o Την ύπαρξη οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

o Τον κατάλληλο, επαρκή και σε καλή κατάσταση εξοπλισμό κατάσβεσης 

πυρκαγιάς και εφόσον χρειάζεται την ύπαρξη πυρανιχνευτών και 

συστημάτων συναγερμού. 

o  Τον επαρκή εξαερισμό κλειστών χώρων εργασίας.  

o Την απαγωγή παραγόντων (σκόνες, καπνοί, αέρια).  

o Την διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας των χώρων εργασίας ανάλογα 

με την φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για 

την εκτέλεσή της.  

o Τον τακτικό και επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας.  

o Τον τακτικό καθαρισμό και την συντήρηση των τόπων εργασίας. Την 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.  

o Την κατάλληλη και επαρκή σήμανση της επιχείρησης.  

•   Ο Τεχνικός ασφαλείας εκπονεί την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, η 

οποία θα εκπονηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, αποτελεί μια συστηματική 

εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την Αρχή με σκοπό: α) 

να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να 

προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, β) να 

διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν 
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ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, γ) να 

καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά 

που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την 

προστασία των εργαζομένων.  

Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των 

κινδύνων που υπάρχουν στην Αρχή, καθώς και αυτών που ενδέχεται να 

εμφανισθούν, όπως κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και εξοπλισμό, 

κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς 

παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), κίνδυνος από την οργάνωση της 

εργασίας 

• Επισκέψεις – Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Τεχνικού ασφαλείας  Εργασίας. 

 Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας  κατανέμεται κατά μήνα με κοινή 

συμφωνία των μερών. Το πρόγραμμα επισκέψεων (κατανομή ωρών κατά μήνα, ώρες 

παρουσίας στους εργασιακούς χώρους, κλπ) θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για 

έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της σύμβασης και θα 

γνωστοποιείται κατά τα προβλεπόμενα και στην επιθεώρηση εργασίας. 

 

• Ο τεχνικός ασφαλείας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου του  να 

συνεργάζεται με τον ιατρό εργασίας του ΟΑΣΘ , πραγματοποιώντας κοινούς 

ελέγχους των χώρων εργασίας. Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, να συνεργάζεται και με τους εκπροσώπους  των εργαζομένων  και 

να τους ενημερώνει για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.  

Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του 

τεχνικού ασφάλειας ή του τεχνικού ασφαλείας  εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις 

απόψεις της και να τις κοινοποιεί στον εκπρόσωπο.   

 

ΙΙΙ. Προϋπολογιζόμενη αξία  

 Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος 

προβλεπόμενος, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (Ν.3850/2010, Χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας  : άρθ. 21), ο οποίος έχει υπολογισθεί στον πιο κάτω 

πίνακα, με βάση το προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό (τελευταία ενημέρωση 17-

11-2022) : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατηγορία Αριθμός 

εργαζομένων 

Συντελεστής 

κατηγορίας 

επικινδυνότητας  

Ώρες ανά 

κατηγορία 

Προσωπικό στη Διεύθυνση 

Συντήρησης (εργατικό 

προσωπικό, βοηθοί 

τεχνίτες, τεχνίτες, 

αρχιτεχνίτες) 

215  
 

2,5 537,.5 

Προσωπικό σε άλλες 
ειδικότητες (οδηγοί, 
ελιγμοδηγοί, διοικητικοί 
υπάλληλοι   
φύλακες, ελεγκτές, 
σταθμάρχες κλπ)  
 
 

1297 0,4 518.8 

Σύνολο ωρών εργασίας ανά έτος (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ)  1.057,00 

  

 

 Ο ετήσιος αριθμός των ωρών κατά τις οποίες ο ανάδοχος θα παρέχει τις 

υπηρεσίες του στον ΟΑΣΘ με βάση την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.057 

ώρες (κατά στρογγυλοποίηση ) για ένα έτος. 

 

Το ύψος του προϋπολογισμού προκύπτει συνυπολογίζοντας τον αριθμό των 

υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες του ΟΑΣΘ. Το σύνολο του 

προσωπικού μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις του 

προσωπικού αλλά και τις προσλήψεις, οι οποίες πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, χωρίς αυτό 

να επηρεάζεται την εκτέλεση της  σύμβασης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την Πρόσκληση του Ο.Α.Σ.Θ.  που αφορά στην  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

του οικονομικού φορέα 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..με 
έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ…….. Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ 
…………………………, ΔΟΥ ………………………………………. τηλέφωνα επικοινωνίας 
……………………………………... E-mail …………………………………………………………………………   δηλώνω 
ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με Αριθ. ………..  
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΟΑΣΘ  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

( ΕΥΡΩ/ΩΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

1.057,00    

 
 
 
Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Η παρούσα  οικονομική προσφορά  ισχύει για 30 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
λήξης υποβολής των προσφορών.   
 
  
 
 
Θεσσαλονίκη ……….…..2023 

  
............................................................. (Υπογραφή) 
............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ.Δελ. Ταυτότ.) 
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