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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων
με αριθμό 104/2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ.
81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων με κωδικό
CPV: 90410000-4 (Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων) στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που
υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: «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), "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education
for refugee and migrant women and children in Lesvos" 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).
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Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020, στις
11:00 π.μ.
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), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δε θα
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν εντός της
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο προσφερόμενο ανά ώρα κόστος εργασίας (εργατοώρα)
για την κάθε ενδεικτική υπηρεσία που αναφέρεται ακολούθως.
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, αναφέροντας το ανά ώρα κόστος εργασίας για τις
ακόλουθες ενδεικτικές υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτηθούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Απόφραξη αποχέτευσης
Απόφραξη βόθρου
Απόφραξη λεκάνης
Απόφραξη μπαλκονιού
Απόφραξη μπανιέρας
Απόφραξη νεροχύτη
Απόφραξη νιπτήρα
Απόφραξη σιφονιού
Απόφραξη υδρορροών
Απόφραξη φρεατίου
Άντληση υδάτων
Βιολογικός καθαρισμός αποχέτευσης
Εκκένωση βόθρου
Έλεγχος αγωγών
Καθαρισμός αποχέτευσης
Καθαρισμός φρεατίων
Συντήρηση αποχέτευσης

Την έρευνα, την προμήθεια, καθώς και το κόστος προμήθειας τυχόν υλικών, ανταλλακτικών,
αναλώσιμων, κ.α. τα αναλαμβάνει ο εξωτερικός συνεργάτης, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο
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εκπρόσωπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και έγκρισης από το οικονομικό τμήμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α.Μ.Κ.Ε.
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και
την ισχύ της προσφοράς (ισχύς τουλάχιστον έως 31-12-2020). Απαραίτητη προϋπόθεση να
συμπληρωθεί το πεδίο «τιμή», που αφορά στο ανά ώρα κόστος εργασίας (εργατοώρα)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται για το διάστημα από τη
σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς
έως και 31-10-2021 σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις των προγραμμάτων,
εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη.
Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020
και, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης, πριν τις 31-10-2021, 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 θα εκπληρώσει, βάσει της ροής της χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων,
μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.
Ποσότητα: Η ποσότητα των υπηρεσιών, καθώς και η συχνότητα απαίτησης αυτών, δεν είναι
προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του
τρέχοντος έτους (2020) ή/και του επόμενου (2021).
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον εξωτερικό συνεργάτη και ο τελευταίος
δεσμεύεται να επιλύσει επείγοντα ζητήματα αυθημερόν ή εντός μίας (1) ημέρας και πάντα
λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο προμήθειας των αναλώσιμων, όπου εκείνα απαιτούνται. Κατά τα
λοιπά, το χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να οριστεί από κοινού με τον εξωτερικό συνεργάτη και
τον υπεύθυνο του Τεχνικού Τμήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για περιπτώσεις μη επείγουσες.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός
της πόλης της Μυτιλήνης ή σε μέγιστη απόσταση δεκατεσσάρων (14) χιλιομέτρων από το κέντρο της
πόλης.
Προϋπολογιζόμενο κόστος παροχής υπηρεσιών: Το συνολικό ετήσιο προϋπολογιζόμενο κόστος για
την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων ανέρχεται σε περίπου 45.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:
 Το ανά ώρα κόστος εργασίας (εργατοώρα), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 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.
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Πληροφορίες προς προσφοροδότες:
 Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που επιβαρύνουν το τελικό κόστος της κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να
ενσωματώνονται στο κόστος της εργατοώρας. Κύριο παράδειγμα πρόσθετης χρέωσης, η
οικονομική επιβάρυνση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. με έκδοση παράβολου για την απόρριψη των
λυμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) κάθε φορά που το όχημα του
εξωτερικού συνεργάτη θα εισέρχεται στο χώρο.
 Η χωρητικότητα του οχήματος που διαθέτει ο προσφοροδότης για τις υπηρεσίες που αφορούν
σε εκκενώσεις βόθρων κ.α., πρέπει να είναι τουλάχιστον 12.000 λίτρων, ήτοι 12 κυβικών.
 Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις
ολόκληρο ή εν μέρει.
 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν συνεργάτες.
 Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σε χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος του
Τμήματος Τεχνικών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός της πόλης της Μυτιλήνης ή σε μέγιστη
απόσταση δεκατεσσάρων (14) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Ζητήματα που
χαρακτηρίζονται ως επείγοντα από τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα πρέπει
να διευθετούνται αυθημερόν ή εντός μίας (1) ημέρας.
 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.
 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).
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι συνεργάτες 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.
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη
στους συνεργάτες ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει.
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:
 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
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κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε
πρόταση που υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή
τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή
καταναγκαστικές πρακτικές.
 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
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.
Επιλογή συνεργατών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και όχι για το
σύνολό τους, καθώς η επιλογή θα γίνει βάσει του πλέον συμφέροντος από οικονομική άποψη
κόστους εργασίας ανά ώρα (εργατοώρα) και ανά ζητηθείσα –ενδεικτική– υπηρεσία. Συνεπώς, η
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να αιτείται μόνο μίας υπηρεσίας από κάποιον προσφοροδότη και
γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει της εργατοώρας τους. Οι συνεργάτες που
ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχουν υποβάλει τη χαμηλότερη εργατοώρα,
θα επιλέγονται και θα τους ανατίθεται η σύμβαση.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά.
Χρέωση Τιμολογίων:
 Οι ανάγκες θα κοινοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στον εξωτερικό συνεργάτη και θα
διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το
πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την
παροχή υπηρεσίας, με αιτιολογία τον εκάστοτε ξενώνα ή δομή φιλοξενίας που αφορά η ανάγκη.
 Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποια υπηρεσία, θα πρέπει ο
εξωτερικός συνεργάτης να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται
το νέο τιμολόγιο.
 Η χρέωση των τιμολογίων θα γίνεται αναλογικά, βάσει του ωριαίου κόστους παροχής της κάθε
υπηρεσίας και η χρέωση υπολογίζεται (ξεκινάει) με την παρουσία του εξωτερικού συνεργάτη στο
χώρο που του έχει υποδειχθεί.
Πληρωμή:
 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό των συνεργατών που θα
αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του
σχετικού τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του
εκάστοτε προγράμματος.
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Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την υπηρεσία.

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα
Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00-16:00, μέχρι και τη Δευτέρα 26-10-2020.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων (CPV: 90410000-4, Υπηρεσίες αφαίρεσης
λυμάτων), στο πλαίσιο της υπ’αρ.104/2020 πρόσκλησης
Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Απόφραξη αποχέτευσης

2

Απόφραξη βόθρου

3

Απόφραξη λεκάνης

4

Απόφραξη μπαλκονιού

5
6

Απόφραξη μπανιέρας
Απόφραξη νεροχύτη

7

Απόφραξη νιπτήρα

8

Απόφραξη σιφονιού

9

Απόφραξη υδρορροών

10

Απόφραξη φρεατίου

11

Άντληση υδάτων

12

Βιολογικός καθαρισμός αποχέτευσης

13

Εκκένωση βόθρου

14

Έλεγχος αγωγών

15

Καθαρισμός αποχέτευσης

16

Καθαρισμός φρεατίων

17

Συντήρηση αποχέτευσης

ΤΙΜΗ

Όνομα της 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 ________________________
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E-mail _____________________________
Ιστοσελίδα ______________________________
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
Όνομα Τράπεζας ________________________________________________________________
Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού ________________________________________
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού __________________________________________________
Αριθμός IBAN ____________________________________________________________
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) __________________
____________________________________________________________ δηλώνω ότι έλαβα
γνώση των όρων της υπ’αρ.104/2020 πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης
αποχετεύσεων (CPV: 90410000-4, Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων) και τους αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία: …….……………………..

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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