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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   (ΔΙ.ΠΑ.Ε)                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΈΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 -ΣΕΡΡΕΣ                 

Πληροφορίες: Παρασκευόπουλος Ι.                                     

Email :gparas@ihu.gr                                                                                        

Τηλέφωνο:  +030-2321049189                                                 

                                       

                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη: 

1. Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016(ΦΕΚ227/τ.Α΄/06.12.2016) 

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 

στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

3. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-04-2013)«Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας» 

4. Το άρθρο 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

5. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017)«Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις, 

6. Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις».  

7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α.(ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη 

Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος . 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.». 

9. Το με αρ. πρωτ. ΔΦ2.2/Ε./4724/14-03-2022 αίτημα δαπάνης που αναρτήθηκε που 

αναρτήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22REQ010198286 

10. Την 30η/09-06-2022, θ.20ο απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής με ΑΔΑ 

ΩΖΓΥ46ΨΖ3Π-Φ5Ι, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα δαπάνης με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. Τη με Αριθ. Πρωτ. 349/17-05-2022 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης που 

αναρτήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑ 9ΕΩΙ46ΨΖ3Π-Λ1Τ και 

ΑΔΑΜ 22REQ010788142. 

 

 

Καλεί  
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Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ» 
 

 όπως αυτή περιγράφεται  στον παρακάτω πίνακα: 

Α/

Α 

Περιγραφή αγαθών 
Ποσότη

τα 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

μονάδας 

χωρίς 

Φ.Π.Α 

Συνολικός 

Προϋπολογισ

μός χωρίς 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α

.  % 

Συνολικός 

Προϋπολογ

ισμός με 

Φ.Π.Α 

1 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

40τμ-125τμ 

58 τεμ. 380,00€ 22.040,00€ 24 27.329,60€ 

2 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

30τμ-80τμ 

22 τεμ. 250,00€ 5.500,00€ 24 6.820,00€ 

3 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

15τμ-50τμ 

15 τεμ. 160,00€ 2.400,00€ 24 2.976,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 95   29.940,00€  37.125,60€ 
 

Φορέας χρηματοδότησης της σχετικής σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 7112 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42514200-4 «Ηλεκτροστατικές συσκευές καθαρισμού αέρα 

και αερίων». 

Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών που ζητούνται: 

 Για χώρους επιθυμητής 

κάλυψης 

40τμ-125τμ 30τμ 80τμ 20τμ-55τμ 

1 Στάθμη θορύβου  έως 50db έως 50db έως 50db 

2 Φίλτρα ενεργού άνθρακα ναι ναι ναι 

3 Φίλτρα HEPA με δυνατότητα 

συγκράτησης σωματιδίων 

μεγέθους έως 0,3 μικρόμετρα 

ναι ναι ναι 

4 Παροχή αέρα μέγιστη 

(τουλάχιστον) 
490m3/h 400m3/h 250m3/h 

5 Ηλεκτρική ισχύς  έως 90W έως 80W έως 60W 

6 Πιστοποίηση για μηδενικές 

εκπομπές όζοντος 
ναι ναι ναι 

7 Λυχνία ένδειξης 

αντικατάστασης φίλτρων 
ναι ναι ναι 

8 Τροφοδοσία ισχύος 220-240V-

50/60Hz  
ναι ναι ναι 

9 Χορήγηση προδιαγραφών και 

τεχνικών χαρακτηριστικών 

φίλτρων για επόμενες αλλαγές 

ναι ναι ναι 

10 Επίδειξη λειτουργίας και 

συντήρησης 
ναι ναι ναι 

11 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 

χρόνων 
ναι ναι ναι 
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Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν κατά τόπους, σύμφωνα με πίνακα τοποθεσιών 

παράδοσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 
Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής 

συμβάσεως στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται : 

• Η κάλυψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών ως το Παράρτημα Α 

και των λοιπών όρων της.  

 

• Η οικονομική προσφορά πλέον ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη της εκτιμώμενης 

αξίας πλέον Φ.Π.Α. της προμήθειας ειδών της παρούσας πρόσκλησης. 

Υπεύθυνος Παραλαβής: 
 

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται: 

• για θέματα Σίνδου – Θέρμης στον κ. Μαρασλίδη Ιωάννη, 2310013660, johnmara@ihu.gr 

• για θέματα Σερρών, Κατερίνης, Κιλκίς στην κα. Ζαχαρούδη Αθηνά, 2321049104, 

zaxaroudi@ihu.gr 

• για θέματα Καβάλας, Δράμας, Διδυμοτείχου, στον κ. Κασαστογιάννη Άγγελο, 2510462182, 

akas@emt.ihu.gr 

 

 

Φάκελος Προσφοράς 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες μέχρι 

και την  Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 12:00 π.μ. .  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο,  

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08/7/2022  και ώρα 12:00 π.μ. 

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, σε περίπτωση  φυσικού προσώπου  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου το 

προαναφερόμενο ποινικό μητρώο ή  υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην  Περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 
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και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα  

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  ή  

υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση  της  

παρούσας πρόσκλησης . ( άρθρο 80 παρ.12 του  Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του  άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

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

4. Πιστοποιητικό  e-ΕΦΚΑ. 

5. Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικό έγγραφο  εκπροσώπησης του 

Νομικού Προσώπου. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7α δ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 6.  Οικονομική προσφορά   από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα III’ 

υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα με σφραγίδα της 

επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8.  Τεχνική Προσφορά, στην οποία να επισυνάπτονται 

i. τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ο τύπος του 

προσφερόμενου είδος και κατά πόσο πληροί τις προδιαγραφές 

ii. Τεχνική Περιγραφή των χαρακτηριστικών προσφερόμενων ειδών (Συστημάτων 

Καθαρισμού αέρα) 

iii. ΥΔ στην οποία θα βεβαιώνουν ότι σε περίπτωση ανάδειξης τους ως μειοδότης θα 

προσκομίστει εγγύηση καλής λειτουργίας  

 

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

 

 

 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής   

 

 
 
 
 
 
 
 

DIMITRIOS 
BANDEKAS

Digitally signed by 
DIMITRIOS BANDEKAS 
Date: 2022.07.01 08:09:59 
+03'00'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Τοποθεσιών Παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

 
  Σύστημα 

καθαρισμού 

αέρα, για 

χώρους με 

εμβαδό 

ενδεικτικά  

από 40τμ-

125τμ 

Σύστημα 

καθαρισμού 

αέρα, για 

χώρους με 

εμβαδό 

ενδεικτικά  

από 30τμ-80τμ 

Σύστημα 

καθαρισμού 

αέρα, για 

χώρους με 

εμβαδό 

ενδεικτικά  

από 20τμ-55τμ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 ΔΡΑΜΑ ---- ---- 1 
1ο χλμ. Δράμας – Μικροχωρίου, 

Τ.Κ. 66100, Δράμα 

2 ΘΕΡΜΗ 4 ----- ---- 
14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Ν. 

Μουδανίων, Τ.Κ. 57001, Θέρμη 

3 ΚΑΒΑΛΑ 5 4 2 
Αγ. Λουκάς, Τ.Κ. 654 04, 

Καβάλα  

4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 ----- ----- 
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 60100, 

Κατερίνη 

5 ΚΙΛΚΙΣ 2 ----- ----- 
3 χιλ. Κιλκίς-Μεταλλικού, Τ.Κ. 

61100, Κιλκίς 

6 ΣΕΡΡΕΣ 22 5 ----- 
Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62100, 

Σέρρες 

7 ΣΙΝΔΟ 21 13 12 

Αλεξάνδρεια 

Πανεπιστημιούπολη,  (Πρώην 

ΑΤΕΙΘ), οδός Ανδρέα 

Παπανδρέου, Σίνδος 

 Σύνολο 58 22 15  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  

- Πανεπιστημιούπολη Σερρών 

 

 

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα 

αναφερόμενα στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ» 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Α/Α 

Περιγραφή αγαθών Ποσότητα 

Μονάδ

α 

μέτρησ

ης 

Τιμή μονάδας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμ

ός χωρίς 

Φ.Π.Α σε (€) 

Φ.Π.Α.  

% 

Συνολικός 

Προϋπολογι

σμός με 

Φ.Π.Α. (€) 

1 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

40τμ-125τμ 

58 τεμ.     

2 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

30τμ-80τμ 

22 τεμ.     

3 

Σύστημα καθαρισμού 

αέρα, για χώρους με 

εμβαδό ενδεικτικά  από 

15τμ-50τμ 

15 τεμ.     

 ΣΥΝΟΛΟ 95      

 

 
Ο/Η Προσφέρων/ουσα 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Συμμετέχοντα 

Επωνυμία ΑΦΜ ΔΟΥ 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

Συμμετέχοντα 

   Διεύθυνση: ………………………. 

Τηλ.:  …………………………….. 

Email:  …………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως …………………………..………………….……………..(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία 

…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «………………………………………….………..…..» που εδρεύει στην 

……………………….…., στην οδό ………………………………………………………….…………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., 

Δ.Ο.Υ.: ……………………….: 

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. …………………………..………………….. Πρόσκλησης. 

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………..…………………………………….…» δεν τελεί σε 

πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες. 

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «………………………………………………………………………….…» έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τόσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής). 

ζ) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α΄. 

 
 

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα. 
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