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                                                                                                                         ΑΠ. ΕΝ/2022/314 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «την κατασκευή και τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων και πόρτας ασφαλείας στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού 
Θεμιστοκλέους 39, του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στον Ξενώνα του Κέντρου Κοινωνικής 
Επανένταξης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7258,07€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9000,01€ 
συμπεριλαμβανομένου 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 αντικατάστασή του με 

το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες 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) Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» 

(ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει 

σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (ΦΕΚ 539/τ. ΥΟΔΔ/23-7-2020) και σε συνδυασμό με 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 καθώς και την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και. 

γ) του Π.Δ. 148/2007 . 

δ) του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

ε) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

στ) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», 

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 

129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

η) του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και 
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θ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.ΑΕΔ-ΕΝ-2022/208/29.09.2022 και την Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΤΚΘΟΡ9Υ-ΦΩΙ και ΑΔΑΜ 22REQ011456941,  
 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «άμεση κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 
και πόρτας ασφαλείας στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στην οδό 
Θεμιστοκλέους 39, όροφος 3ος , Αθήνα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 7258,07€ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 9000,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων, 
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» . 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Είδος Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων και πόρτας ασφαλείας στον 3ο όροφο 
του κτιρίου επί της οδού Θεμιστοκλέους 39 όπου 
βρίσκεται ο ξενώνας του Κέντρου Κοινωνικής 
Επανένταξης του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, σύμφωνα με την  τεχνική περιγραφή παράρτημα 
Α΄.    

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Καθαρή αξία 7258,07,00€ άνευ ΦΠΑ, συνολική αξία 9000,01€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων. 

ΚΑΕ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (1100000000) 

CPV 45341000-9 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2109241993-εσωτ.256 
κα ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
Ηλ.διεύθυνση: vlahioti@kethea.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Δικαίωμα συμμετοχής Ο κάθε φορέας που πληροί τις νομικές, τεχνικές και 
οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
πρόσκληση 

Ισχύς προσφορών  Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

  

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

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την προσφορά του 
με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ επί της οδού Δροσοπούλου 41-43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11257, 
το αργότερο μέχρι τις  17 Νοεμβρίου  και ημέρα Πέμπτη, 
Πληροφορίες τηλ. 2103847700, εσωτ 208. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τον προσφέροντα για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν 
θα διαφοροποιεί την αρχική προσφορά του. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει με την 
προσφορά του: 

1. 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 μετά την 
κοινοποίηση πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς (χωρίς να 
είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), 
στην οποία να δηλώνει: 

• 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, 

• 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. 

2. 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, 
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ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 
καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

3. Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα).  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία όσον αφορά τη σύναψη 
σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο 
δεσμεύει   με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν λόγω 
σύμβαση. 

5.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 
(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο). 

 

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. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

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

Χρόνος / τόπος παροχής της 
υπηρεσίας 

O χρόνος της παροχής των υπηρεσιών/προμήθειας ορίζεται 
έως 28 Δεκεμβρίου. 

Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας/προμήθειας θα είναι 
Θεμιστοκλέους 39, Αθήνα. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών/προμήθειας  θα γίνεται με την 
έκδοση τιμολογίου στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ. 

2.     Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
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(30) ημερών από την έκδοση Βεβαίωσης οριστικής  
παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών με κατάθεση σε 
Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.  

3.      Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση 
και προσκόμιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω: 

   Έκδοση του νόμιμου τιμολογίου. 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο).  

 

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 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% (άρθρο 7, Ν.4912/22 ΦΕΚ 59/τ.Α’ 
/17.03.2022). 

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

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

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Λιάπης Χρήστος 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατασκευής και τοποθέτησης νέων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας  στον Γ’ όροφο του κτηρίου 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΘΕΣΗ : 

Στο ιδιόκτητο  κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΕΝΔΡΑΣΕΙ επί της οδού Θεμιστοκλέους 39 & Κωλέττη 23 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έπειτα από την απόφαση του ΚΕΘΕΑ να στεγάσει στον Γ’ όροφο του εν λόγω κτηρίου την δομή της 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ Μητέρων με παιδιά του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ,  

προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης νέων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις βεράντες του Γ’ ορόφου. 

Σκοπός των νέων κιγκλιδωμάτων είναι να προσφέρουν ασφάλεια στον προαυλισμό των μικρών 

παιδιών , ο δε σχεδιασμός τους να είναι τέτοιος , που να αποτρέπει το σκαρφάλωμα στις κουπαστές. 

Για τον λόγο αυτό, εκπονήθηκε η παρακάτω μελέτη & προτείνονται να πραγματοποιηθούν άμεσα οι 

παρακάτω εργασίες  στην βεράντα του Γ’ ορόφου: 

Το υπάρχον στηθαίο ,ύψους περίπου 30 εκ. ,παρουσιάζει διαπλατύνσεις, που θα πρέπει να  

υπερκαλυφθούν από τα νέα κάγκελα. 

Το συνολικό τελικό  ύψος της νέας κουπαστής θα είναι υποχρεωτικά 1,20μ, όπως φαίνεται στο σχέδιο 

ΤΟΜΗΣ. 

Η  Κατασκευή και η τοποθέτηση πρόσθετων κιγκλιδωμάτων θα γίνει με χρήση διατομών σιδήρου. 

κολώνες από 40x40x2 χιλ. , 

κουπαστή από 60x40x2 χιλ. και  

κύρια πλαίσια συγκράτησης πλέγματος (με τα απαραίτητα  δευτερεύοντα στηρίγματα σκελετού ) από 

20x20x1,5  ή  25x25x2 χιλ. 

Η τελική επικάλυψη προτείνεται να  γίνει με πλέγμα τύπου Ρ30 μέταλ ντεμπλουαγιέ  με οπές περίπου 

60x25  ή 15x15 ή 17x45 και πάχους 3 χιλ. 

Κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα συζητηθούν επιτόπου κατά την διάρκεια της κατασκευής.

   

Ο  προσφέρων θα πρέπει να επισκεφτεί το κτίριο  σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, 

για να έχει πλήρη άποψη, σχετικά με τις υπηρεσίες και υλικά που θα πρέπει να παρέχει, καθώς και 

τις ειδικές συνθήκες του χώρου. 
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Περίπου 30 τρέχοντα μέτρα συνολικά, με συνολικό ύψος κουπαστής από το έδαφος 1,20 μ. 

Επίσης προκειμένου να εμποδιστεί η πρόσβαση στο δώμα από την εξωτερική  κυκλική  υπάρχουσα 

σιδερένια σκάλα , θα κατασκευαστεί  προστατευτικό πορτάκι  σιδερένιο , κατασκευαστικά όμοιο  με 

την ως άνω περιγραφόμενη κατασκευή κιγκλιδώματος,  διαστάσεων 0,70x1,20μ. 

Η εργασία θεωρείται τελειωμένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και τα πλεονάζοντα υλικά και 

τα προϊόντα καθαιρέσεων έχουν απομακρυνθεί εκτός ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ, έχουν αποτεθεί στις θέσεις 

φόρτωσης και έχουν οδηγηθεί στην πλησιέστερη χωματερή. Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών και 

διακίνησης υλικών και προσωπικού θα πρέπει να έχει καθαριστεί.  

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνει χειρωνακτικά ή έστω με ήπια μηχανικά μέσα, αφού ληφθούν 

όλα τα ενδεδειγμένα στην παρούσα περίπτωση, μέτρα προστασίας. 

Προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών  και υλικών μετά των ασφαλιστικών εισφορών & κρατήσεων : 

Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 7.258,07 € και Συνολικό κόστος : 9.000,01 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

 

   

 

   

 

  
 ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

  
Φ.Π.Α  (€)  

 

  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)   

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,  κράτηση 

0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (άρθρο 7, Ν.4912/22), παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

(άρθρο 64 Ν.4172/2013), και κράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 

(άρθρο 3, Ν. 3580/2007).  

 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
 

 

  

 

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../……… 


