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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δράσης  
C3.1«Λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων»/ 

«Operation of Anti-Poison Dog Units (ADUs)» 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών (ΦΕΚ 693/Β/24.5.2005), 

- Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 
673/Β/19.5.2005), 

- Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 ΚΥΑ (ΦΕΚ6/ΥΟΔΔ/9-1-2019) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- Το Νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,  

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

- Την από 27-9-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (GrantAgreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ΚΑΛΛΙΣΤΩ με αντικείμενο τους όρους και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης 
του έργου LIFE Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe: ARCPROM 
με κωδικό LIFE18 NAT/GR/000768 

- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας (PartnershipAgreement) του έργου 
“Improvinghuman-bearcoexistencein 4 NationalParksofSouthEurope” με ακρωνύμιο ARCPROM του 
προγράμματος LIFE18 NAT/GR/000768 μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου και της 
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 
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- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Επικεφαλής Εταίρου και του 
ΦΔΕΠαΠ, 

- Την ηλεκτρονική αλληλογραφία (25-5-2021, 28-5-2021, 29-5-2021, 1-6-2021) μεταξύ του 
Επικεφαλής Εταίρου «Καλλιστώ» και της υπεύθυνης έργου της ΕΕ Anita Fassio σύμφωνα με την 
οποία εγκρίνεται η μείωση του αριθμού περιπολιών και της μη μεταβολής του προϋπολογισμού 
της δράσης  

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ009910986 ) και το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ:  
22REQ009911069)  

- Την αρ. 170/2021 απόφαση του 180ου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ σύμφωνα με την 
οποία εγκρίνεται η παρούσα πρόσκλησης και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, 
 

προσκαλεί 

την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία να υποβάλλει τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανάθεση της 
υπηρεσίας για τη λειτουργία της μονάδας Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην 
περιοχή των Πρεσπών (CPV: [80512000-6]-Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων).  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Πράξη LIFEARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 
National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γενικό πλαίσιο του έργου 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένος αριθμός περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ 
ανθρώπου και αρκούδας, ειδικά σε περιοχές της Β. Ελλάδας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη). Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά 
χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες) αλλά και 
προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση 
αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται 
αρκούδες.   

Όσο παραμένουν αναπάντητα τα προβλήματα αυτά, δημιουργούνται συχνά πρόσθετα, εξίσου σοβαρά 
ζητήματα, που προκύπτουν από την χρήση ανορθόδοξων, λανθασμένων ή παράνομων  πρακτικών όπως η 
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που μπορούν να εξοντώσουν μεταξύ πολλών άλλων και ποιμενικούς 
σκύλους, που αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο των κτηνοτρόφων στην φύλαξη των κοπαδιών τους. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι εκτός από αρνητικές καταστάσεις που παρατηρούνται από την 
συμβίωση ανθρώπου-αρκούδας, έχουν ήδη αναγνωριστεί και θετικές αλληλεπιδράσεις, όπως η εδώ και 
χρόνια ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Ακόμα, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες απόδοσης πρόσθετης αξίας σε αγροτικά προϊόντα που 
συνδέονται έμμεσα με την αρκούδα (π.χ. μέλι, τυροκομικά προϊόντα κ.λπ.), μέσω της απόκτησης 
ιδιαίτερης ταυτότητας και αύξησης της αναγνωρισιμότητάς τους, ως προϊόντων που παράγονται με φιλικό 
προς την αρκούδα τρόπο (π.χ. εφαρμογή μέτρων πρόληψης ζημιών - ηλεκτροφόρων περιφράξεων από 
μελισσοκόμους ή κατάλληλων σκύλων φύλαξης από κτηνοτρόφους – που περιορίζει τις ζημιές στη 
γεωργική οικονομία, αλλά και τα κίνητρα εξόντωσης των ζώων που τις προκαλούν).  

Μία από τις δράσεις του έργου αποτελεί και εκείνη με τον κωδικό C3 «Δημιουργία και λειτουργία 
μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων και παραγωγή-διανομή Κυτίων Πρώτων 
Βοηθειών σε σκύλους θύματα δηλητηρίασης» και συγκεκριμένα η υποδράση C3.1 «Δημιουργία και 
λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων», η οποία πρόκειται να 
υλοποιηθεί στα Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης και Πρεσπών.  

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Π.Ε. Φλώρινας λειτουργούσε έως το 
Μάρτιο 2020 Ομάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΟΑΔΔ) με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο 
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της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράση Ομάδας Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία» με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Η 
ΟΑΔΔ δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και της Καστοριάς και είχε βάση στο 
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (ΕΟΕ, Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο 
στη Δυτική Μακεδονία, Τελική Αναφορά, Μάρτιο 2020). Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 
(ΦΔΕΠαΠ) με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων, που είχε σημαντικά θετικά αποτελέσματα κατά την δράση της, στην περιοχή των Πρεσπών 
προσκαλεί την ΕΟΕ να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο του έργου LIFEARCPROM, καθώς η ΕΟΕ 
διακρίνεται για την πολύχρονη εμπειρία της καθώς και του εξαιρετικού χειρισμού στην υλοποίηση 
αντίστοιχης δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων προγραμμάτων.    

Τεχνική περιγραφή εργασιών  

Οι εργασίες της υποδράσης C3.1 «Δημιουργία και λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» περιλαμβάνουν συνολικά εκατό (100) περιπολίες του εκπαιδευμένου 
σκύλου και του χειριστή του για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή των Πρεσπών. 
Οι περιπολίες θα γίνονται είτε μετά από ενημέρωση του ΦΔΕΠαΠ για σχετικό εύρημα δηλητηριασμένου 
δολώματος είτε στο πλαίσιο της εξάσκησης του σκύλου, είτε στο πλαίσιο διερεύνησης ύποπτων περιοχών 
ή περιστατικών. 

Οι «περιπολίες εξάσκησης» είναι κομμάτι της συνεχούς εκπαίδευσης του σκύλου (καλή φυσική 
κατάσταση, δυνατό δέσιμο χειριστή-σκύλου, κίνητρο του σκύλου) και ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα 
είδος φύλαξης και εποπτείας της υπαίθρου, καθώς η παρουσία του Σκύλου Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων σε μία περιοχή έχει και έναν χαρακτήρα αποτροπής και πρόληψης, παρόλο που σε μία τέτοια 
περιπολία σπανίως αναμένεται η ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων ή ζώων. Στις «περιπολίες μετά 
από περιστατικό» οι πιθανότητες να βρεθεί δόλωμα ή δηλητηριασμένο ζώο είναι μεγάλες και, επομένως, 
έχουν σκοπό τον έγκαιρο καθαρισμό της περιοχής του συμβάντος από τα δηλητηριασμένα δολώματα ή 
ζώα (ΕΟΕ, Ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο στη Δυτική 
Μακεδονία, Τελική Αναφορά, Μάρτιος 2020). Οι περιπολίες θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη και τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η αποδοτικότητα του σκύλου.  

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, ο σκύλος θα φοράει ένα ειδικό σαμαράκι και φίμωτρο (προαιρετικά). 
Ο εξοπλισμός του χειριστή θα περιλαμβάνει: σφυρίχτρα, GPS, φωτογραφική μηχανή, πλαστικές σακούλες 
διαφορών μεγεθών, αλουμινόχαρτο και δοχεία για δηλητηριασμένα δολώματα, γάντια νιτριλιού μιας 
χρήσης και μάσκες Επίσης, για τον σκύλο η χειρίστρια κουβαλάει μαζί της: νερό, πρώτες βοήθειες και 
παιχνίδι για την επιβράβευση.  

Οι «περιπολίες εξάσκησης» θα διαρκούν περίπου 30 λεπτά. 

Οι «περιπολίες μετά από περιστατικό» θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ΦΔΕΠαΠ και με την 
συνοδεία του ΦΔΕΠαΠ, αλλά και μετά από σχετική υπόδειξη του ΦΔΕΠαΠ για ενδεχόμενο περιστατικό. Σε 
περίπτωση περιστατικού εκτός ωραρίου λειτουργίας, ο ΦΔΕΠαΠ θα φροντίσει να ειδοποιήσει άλλη 
αρμόδια δημόσια αρχή (Δασαρχείο, Αστυνομία κτλ) ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της κατά τη 
διάρκεια της περιπολίας στο περιστατικό. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιας αρμόδιας αρχής, 
η περιπολία θα μεταφερθεί στην κοντινότερη ημερομηνία όπου ο αρμόδιος Επόπτης – Φύλακας του 
ΦΔΕΠαΠ θα είναι διαθέσιμος. 

Όλες οι περιπολίες θα γίνονται κατά προτεραιότητα με χρήση του οχήματος που για το σκοπό θα 
προμηθευτεί ο ΦΔΕΠαΠ στο πλαίσιο του προγράμματος. Εναλλακτικά ή σε περίπτωση αδυναμίας, οι 
περιπολίες θα γίνονται, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του προσωπικού, με τη συνοδεία του ΦΔΕΠαΠ 
και με όχημα του ΦΔΕΠαΠ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και επάρκεια καυσίμων, άλλως με 
οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ των οποίων δυνητικά με όχημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας  

Κάθε περιπολία θα καταγράφεται με σύστημα GPS και θα λαμβάνονται οι απαραίτητες φωτογραφίες 
των ευρημάτων. 
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Το πρόγραμμα περιπολιών θα γίνεται με συνεργασία ΕΟΕ και ΦΔΕΠαΠ με σκοπό να καλύπτει 
περιοδικά όσο δυνατόν διαφορετικές περιοχές του ΕΠαΠ.  

Οι «περιπολίες μετά από περιστατικό» εκτός του Δήμου Πρεσπών και εντός της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας θα γίνονται μετά από την έγκριση του ΦΔΕΠαΠ και δεν θα ξεπεράσουν σε αριθμό το 10% των 
συνολικών περιπολιών της σύμβασης.  

Ο αριθμός των περιπολιών (εξάσκησης και μετά από περιστατικό) θα είναι κατ΄ ελάχιστο 9 ανά τρίμηνο 
με στόχο την εξασφάλιση της ευζωίας του σκύλου.  

Προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  

Διάρκεια υπηρεσιών: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-3-2024 

Τιμολόγηση: ισόποση ανά τρίμηνο έως 31-3-2024 

Παραδοτέο: Αναφορά πεπραγμένων με κάθε τιμολόγηση στην οποία θα αναφέρονται οι περιπολίες 
που διεξήχθησαν κατά την περίοδο αναφοράς και θα περιγράφονται οι διαδρομές που ακολουθήθηκαν, 
τυχόν ευρήματα καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Με τη λήξη της σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εκατό (100) συνολικά περιπολίες. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς: Η προσφορά θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στο 
email: fdedp@otenet.gr έως και την Δευτέρα 31-1-2022 και ώρα 17:00μμ. 

Δικαιολογητικά για την υποβολή προσφοράς: 

- Τεχνική προσφορά στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας ανίχνευσης 
σκύλου δηλητηριασμένων δολωμάτων 

- Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) 

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Θεμιστοκλέους 80 Τ.Κ. 10681 
με Α.Φ.Μ.: 090145013 Δ.Ο.Υ.: Δ Αθηνών : 1. αποδέχομαι τους όρους της αρ.πρωτ. 1715/3-9-2021 Πρόσκλησης 2. δεν 
έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: ▪ συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. ▪ δωροδοκία, 
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. ▪ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. ▪ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ▪ νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008. ▪ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 5. η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία 
«…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό 
………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….) 

mailto:fdedp@otenet.gr


 
 

      
 
 

 

5 

Δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα σε βάρος μου οποιαδήποτε κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το 
άρθρο 23 του Ν. 4782/2021). 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της ΕΟΕ. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της ΕΟΕ  

2. Ποινικό μητρώο έκδοσης τελευταίου τριμήνου του Πρόεδρου ΔΣ  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 
παραλαβής από τον ΦΔΕΠαΠ. Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων 
παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος βαρύνεται 
με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι 
υπόχρεος. 

 

 

 Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 
 
 

 Παράσχου Παναγιώτης 
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Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
για την για την ανάθεση της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δράσης 

C3.1«Λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων»/ 
«Operation of Anti-Poison Dog Units (ADUs)» 

 

 

ΠΡΟΣ: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 

Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς: 

 Αξία χωρίς ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Συνολική αξία με ΦΠΑ 

Αριθμητικώς  

 

 

  

Ολογράφως  

 

 

 

  

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το αναφερόμενο ολογράφως. 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 


