
 

  

 

1 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

 
Μυτιλήνη, 27-11-2020 

 
Α/Α : 2/2021 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 
 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Διεύθυνση            : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν.            : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873 
Fax             : +30 22510 45575 
E-mail             : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα            : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι  : Ρόκου Ίρις 

   Κολοβός Γεώργιος 
   Μητσέλλης Μάριος                                           

 
Αναθέτουσα Αρχή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός 

φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Αντικείμενο: 
 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και 
αναγόμωση πυροσβεστήρων 

CPV: 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός) 

Προϋπολογισμός: 949,61 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργα: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 
για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 Λέσβος – Ηλιακτίδα» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5070529 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,  
"ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που 
χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (IOM),  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr


 

  

 

2 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

"Emergency shelter and structured activities for vulnerable women and 
children affected by Moria Fire" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF,  
3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την 
υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων 
στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, 
που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης,  
1η τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 
για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 - Δομή Σκρα 5”» 
που έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, 
«Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΕΣΠΑ 2014-2020,  
KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA) 

Κριτήριο 
κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική  
ημερομηνία/ώρα 
υποβολής 
προσφορών: 

 
 
 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων με αριθμό 2/2021 (CPV: 35111000-5, Πυροσβεστικός εξοπλισμός) 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», 

λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

 το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

 το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

 το ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

 το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 
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 το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007). 

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 την υπ’αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων 

των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

 την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» [Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)], 

 τον οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 

 τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

 την άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια, συντήρηση και 

αναγόμωση πυροσβεστήρων (CPV: 35111000-5, Πυροσβεστικός εξοπλισμός), 

 το με αρ. πρωτ. 20REQ007732335/2020-11-26 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια, 

συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, 

 την υπ’ αριθμ. 52η/26-11-2020 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

του παρόντος Διαγωνισμού, την έγκριση των όρων του και τη συγκρότηση Επιτροπών 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, Εξέτασης Ενστάσεων και Παρακολούθησης - Παραλαβής του 

Έργου, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και 

αναγόμωση πυροσβεστήρων με κωδικό CPV: 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός). 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής, για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών, όπως εκείνα αναφέρονται ακολούθως, και 

εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης: 

1.1. Προμήθεια - Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης (Ξηράς κόνεως) 6kg 

Φορητός πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ABC 40% 6kg, με κλείστρο και βαλβίδα 

ασφαλείας μανομέτρου. 

 Χωρητικότητά: 6Kg 

 Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πίεση λειτουργίας: 15bar (στους 20°C) 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 18bar 

 Βαλβίδα ασφαλείας: 19-26bar 

 Μεικτό βάρος: 9,50Kg (κατά προσέγγιση) 

 Διαστάσεις: 535 x 160mm (κατά προσέγγιση) 

 Περιλαμβάνεται βάση στήριξης στον τοίχο 

1.2. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 6kg 

Ενδεικτική ποσότητα πυροσβεστήρων: 65 τεμάχια 

1.3. Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 6kg 

 

2.1. Προμήθεια – Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης (Ξηράς κόνεως) 12kg 

Φορητός πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ABC 40% 12kg, με κλείστρο και 

βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. 

 Χωρητικότητά: 12Kg 

 Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη 
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 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πίεση λειτουργίας: 15bar (στους 20°C) 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 18bar 

 Βαλβίδα ασφαλείας: 19-26bar 

 Μεικτό βάρος: 17Kg (κατά προσέγγιση) 

 Διαστάσεις: 635 x 190mm (κατά προσέγγιση) 

 Περιλαμβάνεται βάση στήριξης στον τοίχο 

2.2. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 12kg 

Ενδεικτική ποσότητα πυροσβεστήρων: 1 τεμάχιο 

2.3. Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 12kg 

 

3.1. Προμήθεια – Πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης (Ξηράς κόνεως) 12kg ABC 

Πυροσβεστήρας οροφής 12Kg ξηράς κόνεως ABC 40% με κλουβί προστασίας και 

μανόμετρο. 

 Χωρητικότητά: 12Kg 

 Κατασβεστική ικανότητα ABC 

 Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πίεση λειτουργίας: 15bar (στους 20°C) 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 18bar 

 Βαλβίδα ασφαλείας: 19-26bar 

 Μεικτό βάρος: 12Kg (κατά προσέγγιση) 

 Διαστάσεις: 404 x 300mm (κατά προσέγγιση) 

 Περιλαμβάνεται βάση στήριξης στην οροφή 

3.2. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης 12kg 

Ενδεικτική ποσότητα πυροσβεστήρων: 5 τεμάχια 

3.3. Αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης 12kg 
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4.1. Προμήθεια – Πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 5kg 

Πυροσβεστήρας 5Kg CO2, λάστιχο με χοάνη. 

 Χωρητικότητά: 5Kg 

 Κατασβεστική ικανότητα: 113B 

 Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 178bar 

 Μεικτό βάρος: 14Kg (κατά προσέγγιση) 

 Διαστάσεις: 900 x 140mm (κατά προσέγγιση) 

 Περιλαμβάνεται βάση στήριξης στον τοίχο 

4.2. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 5kg 

Ενδεικτική ποσότητα πυροσβεστήρων: 7 τεμάχια 

4.3. Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 5kg 

 

5. Προμήθεια – Πυροσβεστική φωλιάς 

Πυροσβεστική φωλιά με γάντζο. 

 Ηλεκτροστατική Βαφή: RAL 3000 

 UV - Protection με μεταξοτυπία 

 Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140mm 

 Περιλαμβάνει Λάστιχο 20m 

3. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 

ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα 

της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθεί το πεδίο «τιμή», που αφορά στην 

αξία συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. 

4. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα 

χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να 

επιστρέψει τα χρήματα.  

5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 
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 Το κόστος προϊόντος ή/και υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. 

σε ΕΥΡΩ (€). 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε 

εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να 

αναφέρεται ξεχωριστά. 

6. Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και 

παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

7. Η προμήθεια και παροχή των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών ορίζεται ως σύνολο και κάθε 

προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για 

όλα τα επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες, δε θα γίνονται αποδεκτές.  

8. Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και 

κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Η παραλαβή και παράδοσή τους θα γίνεται από 

χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 

παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 

Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

(1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών). 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως 

την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν 

αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας 

και ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι 

απαραίτητο να ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 

3. Οι παραληφθείσες προσφορές μέσω ταχυδρομείου ή courier κατατίθενται και πρωτοκολλώνται, 

υπόψιν Ρόκου Ίριδας ή Κορομηλά Μαίρης. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η 

χρονοσήμανση παραλαβής της προσφοράς αναφέρεται ευδιάκριτα στο εκάστοτε email. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, πρέπει να συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

5. Η ισχύς της συνεργασίας με τους αναδόχους για την προμήθεια των ειδών ή/και την παροχή 

των υπηρεσιών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31-12-

2021, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις των προγραμμάτων. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2021 

σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εξωτερικό συνεργάτη και απαλλάσσεται από την 

υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το 

οικονομικό έτος 2020-2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της 

χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις 

της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.  

6. Ο συνολικός ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (949,61€) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με κωδικό CPV: 

35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 Λέσβος 

– Ηλιακτίδα», της 3ης Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την 

υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018», της 1ης τροποποίησης της Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
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Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 - Δομή Σκρα 5”», του προγράμματος 

"Emergency shelter and structured activities for vulnerable women and children affected by Moria 

Fire", "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points", «Κέντρα Στήριξης της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020 και KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für 

MEnschen am RAnde (KALI:MERA). 

7. Η απαιτούμενη ποσότητα δεν προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάσει των απαιτήσεων των 

προγραμμάτων εντός του 2020-2021 και ως εκ τούτου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  δε δύναται να 

δεσμευθεί για οποιαδήποτε ποσότητα. 

8. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

Τα είδη και οι υπηρεσίες θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του συνολικού κόστους τους. 

Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη 

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών, θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται 

η σύμβαση. 

9. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

11. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

12. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

13. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις 

ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις 

προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική 

ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά 

στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

14. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
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προμήθεια των ειδών/παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά 

ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από το συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να 

προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

15. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 

έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 

πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 

στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

16. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν 

από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  συνεργάτες ή να 

υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 

17. H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους 

εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά 

την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε 

πρόταση που υποβάλλεται από τους συνεργάτες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, 

εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 

πρακτικές. 

18. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 

κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
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συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 

γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 

προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 

τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, 

ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 

προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

19. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο προμηθευτής - ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), 

σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

20. Οι ανάγκες θα κοινοποιούνται μέσω e-mail στο συνεργάτη, από τον αρμόδιο υπάλληλο της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και θα διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται 

ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους. 

21. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποια υπηρεσία ή είδος, θα πρέπει ο 

προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο 

τιμολόγιο. 

22. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του συνεργάτη που θα 

αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 

τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή 

του εκάστοτε προγράμματος. 

23. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την 

υπηρεσία/προμήθεια. 

24. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Τετάρτη 02-12-2020. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με 

κωδικό CPV: 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός) στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,  

στο πλαίσιο της υπ’αρ. 2/2021 πρόσκλησης 

 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ (€) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg 

1.1 Προμήθεια - Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης (Ξηράς κόνεως) 6kg  

1.2 Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 6kg  

1.3 Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 6kg  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg 

2.1 
Προμήθεια – Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης (Ξηράς κόνεως) 
12kg 

 

2.2 Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 12kg  

2.3 Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 12kg  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg 

3.1 
Προμήθεια – Πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης (Ξηράς 
κόνεως) 12kg ABC 

 

3.2 Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης 12kg  

3.3 Αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς Σκόνης 12kg  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5kg 

4.1 Προμήθεια – Πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 5kg  

4.2 
Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα 
(CO2) 5kg 

 

4.3 Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 5kg  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 

5. Προμήθεια – Πυροσβεστική φωλιάς  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 

Επωνυμία εταιρείας _____________________________________________________________ 

Νόμιμος εκπρόσωπος (όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.) _______________________________________ 

ΑΦΜ εταιρείας _________________________________________________________________ 

Στοιχεία Διεύθυνσης 

Οδός, Αριθμός __________________________________________________________________ 

Ταχυδρομικός Κώδικας ___________________________________________________________ 

Περιοχή _______________________________________________________________________ 

Πόλη _________________________________________________________________________ 

Χώρα _________________________________________________________________________ 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αριθμός Τηλεφώνου __________________       Υπεύθυνος επικοινωνίας ___________________ 

Αριθμός φαξ ________________________ 

Email ______________________________         Ιστοσελίδα ______________________________ 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού 

Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________ 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________ 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού __________________________________________________ 

Αριθμός IBAN ____________________________________________________________ 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος _____________________________________________________ 

δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της υπ’αρ. 2/2021 πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με κωδικό CPV: 35111000-5 

(Πυροσβεστικός εξοπλισμός) στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: _____________ 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 


