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ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 
Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς 
Τηλ.: 2109241993-6 
Fax : 2109241986 
Πληροφορίες: 
Κασιμάτης Μάριος, εσωτ. 233 
 

 Αθήνα, 12/11/2020  
Α/Α:      ΕΑ10/2020  
Α.Π.: ΚΥ/2020/970  

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια 4.400 τεμ. σκευασμάτων για 
την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού, (αντισηπτικά χεριών) σε συσκευασία 1lt με αντλία, 
για την προστασία του προσωπικού των Θεραπευτικών Προγραμμάτων - Μονάδων και των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, λόγω της τήρησης των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
ήτοι 21.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το 
άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 
Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 
913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης 
Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης 
Νοεμβρίου 2019, 

3. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 28ης Νοεμβρίου 
2019 (9ο θέμα) και  

4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ: 3881/04-11-2020, ΑΔΑ: 6ΤΩΑΟΡ9Υ-Γ55 και ΑΔΑΜ: 
20REQ007596364, 
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το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης για την 
προμήθεια 4.400 τεμ. σκευασμάτων για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού (αντισηπτικά 
χεριών) σε συσκευασία 1lt με αντλία, για τα Θεραπευτικά Προγράμματα - Μονάδες και τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην επικράτεια, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τα εξής: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»,  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ». 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος Προμήθεια 4.400 τεμ. σκευασμάτων για την αντισηψία χεριών 
χωρίς τη χρήση νερού, (αντισηπτικά χεριών) σε συσκευασία 
1lt με αντλία, για την προστασία του προσωπικού των 
Θεραπευτικών Προγραμμάτων - Μονάδων και των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, λόγω της 
τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 21.200,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων. 

ΚΑΕ 6491300000 

CPV 33140000-3 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 210 9241993-6 
κος Κασιμάτης Μάριος, εσωτ. 233. 
Ηλ. διεύθυνση: mkasimatis@kethea.gr 
κος Παπαϊωάννου Γιώργος, εσωτ 230 
Ηλ. διεύθυνση: g.papaioannou@kethea.gr  
 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα και 
διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και 
επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε 
αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο 
του παρόντος. 

mailto:mkasimatis@kethea.gr
mailto:g.papaioannou@kethea.gr
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Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις 
προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
είτε σε φυσικό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ επί της 
οδού Σορβόλου 24 – Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στο 
mkasimatis@kethea.gr το αργότερο μέχρι τις 19/11/20 και 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 
Αν επιλεγεί ως ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής της 
προσφοράς, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. 
 
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση 
δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής/ 
Σύνταξη προσφοράς 
 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας και 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και 
των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-2014) του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς 
(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 
 
• Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 
του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 
• Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
• Ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά 
την ημερομηνία κατάθεσής της, 
• Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με 
την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 
• Ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

mailto:mkasimatis@kethea.gr
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• Ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 
καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης 

5. Προσκόμιση αντιγράφων πιστοποίησης για διάθεση 
προϊόντων σε ισχύ. 

6. Άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ 
(συμπ. Και αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 
4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαση του 
Προέδρου του ΕΟΦ). Εναλλακτικά, και με την ανωτέρω 
σύνθεση μπορούν να προταθούν προϊόντα που είναι 
εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται για την 
αντισηψία χεριών (Biocidal Product Regulation (BPR; EU 
528/2012)). 

7. Προσκόμιση πιστοποίησης CE. 
8. Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 

(πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). 
9. Τα αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 
α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 
καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 
β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

Υπογραφή σύμβασης Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και 
αναβολής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι 
συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 
των προμηθειών 

O χρόνος παράδοσης των προμηθειών ορίζεται σε 10 ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο τόπος παράδοσης και η κατανομή των ποσοτήτων των 
προμηθειών στο εκάστοτε Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ», της 
παρούσας πρόσκλησης.  
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Τρόπος πληρωμής 1.  Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμου τιμολογίου που θα εκδίδεται στα στοιχεία των 
Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ. 

2. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την επιτροπή παραλαβής, με κατάθεση σε Τραπεζικό 
λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών  
που προβλέπονται  από  τις διατάξεις  του άρθρου  200 παρ.  
5 του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού  που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία (άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Παρακράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 
(άρθρο 3, Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή, 
όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 
4172/2013). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Α/Α Είδη 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ  

1 

Σκεύασμα για την 
αντισηψία χεριών χωρίς τη 
χρήση νερού (αντισηπτικά 
χεριών) 1lt με αντλία. 

•Υγρό ή γέλη (gel). 
• Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη 
τελική συγκέντρωση 80% ν/ν ή την ισοπροπυλική 
αλκοόλη τελική συγκέντρωση 80%, ν/ν (σύμφωνα με 
τις συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών 
οργανισμών). 
• Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά 
συστατικά για την αντισηψία χεριών 
(hydrogenperoxide, 
didecyldimethylammoniumchloride, iodine κ.α.). 
• Με ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη). 
• Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να 
μην προκαλεί ερεθισμούς στη συχνή χρήση του. 
• Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να 
καταστρέφει βακτήρια (και μυκοβακτηρίδιο ΤΒ), 
μύκητες, ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένου και 
των λουτροφόρων). 
• Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του 
προϊόντος από τον ΕΟΦ (συμπ. Και αυτών που 
υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 & 
υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαση του Προέδρου του 
ΕΟΦ). Εναλλακτικά, και με την ανωτέρω σύνθεση 
μπορούν να προταθούν προϊόντα που είναι 
εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται για 
την αντισηψία χεριών (Biocidal Product Regulation 
(BPR; EU 528/2012)). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

1 Αντισηπτικά χεριών 1lt με αντλία Τεμ. 4.400   

  

Συνολική Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 6%  

Τελική Αξία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (τεμ. του 1lt) 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: 50τεμ. 

Σταυροπούλου 29, Αθήνα  
Τηλ: 210 8653960, 210 8640943, 210 8663378 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: 100τεμ. 

Ι. Δροσοπούλου 41-43, Αθήνα 
Τηλ: 210 3847700, 210 3300058 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞIΣ: 200τεμ. 

Κουμουνδούρου 28, Αθήνα 
Τηλ: 210  5200800 - 810 

 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 150 τεμ. 

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 
Τηλ: 210  3300779, 210  3300748 

 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ: 50τεμ. 

Φλωρίνης 15, Αγ. Παντελεήμονας, Αθήνα 
Τηλ: 210 8822122,  210 8814515 

 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ: 150 τεμ. 

Διστόμου 68 & Ζέας 27, Πειραιάς 
Τηλ: 210 4220708, 210 4226005 

 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ: 150τεμ. 

Κοραή 11, Ιωάννινα 
Τηλ: 26510 77010, 26510 77020 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ: 100τεμ. 

Τούντζα 100, Αλεξανδρούπολη, 
Τηλ: 25510 89595, 89681 

 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: 200τεμ. 

574 00 Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 797662 

 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ: 100τεμ. 

Γ. Καρτάλη 48, Βόλος 
Τηλ: 24210 77055,  24210 36412 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ: 1.150τεμ. 

2o Χλμ. Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα 
Τηλ: 2410 251839, 2410 251853 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ: 200τεμ. 

Κολοκοτρώνη 1, Καλαμάτα  
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Τηλ: 27210 87356 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ: 200τεμ. 

Διονύσου 1 & Σεφέρη, Νέα Αλικαρνασσός, 
Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ: 2810 334240, 2810 331001, 2810 331002 

 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 50τεμ. 

574 00 Σίνδος , Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 797476 

 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: 200τεμ. 

Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 221235, 2310 544939 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 1.350τεμ. 

Σορβόλου 24, Αθήνα 
Τηλ: 210 9241993 – 6 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4400τεμ. 

 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ:  
 

.………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………. 
 
 

Η προσφορά μου ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 


