ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 3-10-2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/4719/φ.42-19

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Προσ:
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
Fax
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Α. Κόνταρησ
: 26610 87653
: 26610 87632
: dty@ionio.gr

1. ΣΕΧΝΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ -SERVICES
ΓΕΦΤΡΑ ΚΑΙΗΕΡ - ΠΕΡΑΜΑ
e-mail: karapanospiros@yahoo.gr ,
info@igieini.gr
2. ΝΙΚΗΣΑ ΓΟΤΛΙΑΡΜΗ ΕΠΕ –ΠΑΝΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΔΟΝΑΣΟΤ ΔΘΜΟΤΛΙΣΑ 46 -ΚΕΡΚΤΡΑ
e-mail: gouliarmisepe@yahoo.gr
3. ΤΓΙΕΙΝΗ EXPRESS
ΜΑΝΣΗΑΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 44, ΚΕΡΚΤΡΑ
e-mail: mpanagiu@otenet.gr
4. AGRO PEST SOLUTIONS
ΦΕΛΙΞ ΛΑΜΕ 19, ΚΕΡΚΤΡΑ
e-mail: info@agropestsolutions.com
5. ΒΑΒΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΚΗ
ΔΟΝΑΣΟΤ ΔΘΜΟΤΛΙΣΑ 25, ΚΕΡΚΤΡΑ
e-mail: entomoktoniki@hotmail.com
6. Κάθε ενδιαφερόμενο (δθμοςίευςθ ςτον
ιςτότοπο του Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ)
Αποςτολή ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ Ι.Π.»
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Προμικειασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Απευκείασ Ανάκεςθ
Μυοκτονία – εντομοκτονία - οφιοαπϊκθςθ ςτισ κτθριακζσ
εγκαταςτάςεισ του Ι.Π
90921000-9 (Τπθρεςίεσ απολφμανςθσ και εξολόκρευςθσ)
3.000 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:
Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου
Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-προμθκευτι Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)
Καταληκτική
προςφορϊν:

Προθεςμία

κατάθεςησ

των
9-10-2019 και ϊρα 12:00

Σόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκθ 72
Κζρκυρα 49132, τθλ: 26610-87609

Σόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ:

ΚΣΘΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ

Παροχή πληροφοριϊν και διευκρινίςεων
τεχνικϊν κεμάτων, ςχετικά με το αντικείμενο

επί
τθλ.: 26610-87653 (κ. Α. Κόνταρθσ)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο ζργο τθσ μυοκτονίασ, εντομοκτονίασ και οφιοαπϊκθςθσ κα εκτελεςτεί ςτισ κάτωκι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου:

ΚΣΗΡΙΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2

ΣΙ-ΣΑΒΜ (Ι. Θεοτόκθ 72)
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ (Ι. Θεοτόκθ 72)
ΑΡΕΣΑΙΟ (Ψ.Ν.Κ.)
ΙΠΠΟΚΡΑΣΘ (Ψ.Ν.Κ.)
ΓΑΛΘΝΟ (Ψ.Ν.Κ.)
ΑΚΛΘΠΙΟ (Ψ.Ν.Κ.)
ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΘΜΙΑ
ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΕΣΙΑ
3Ο ΚΣΘΡΙΟ (Ψ.Ν.Κ.)
ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
ΚΣΘΡΙΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΧΩΡΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ Ψ.Ν.Κ.
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΟΦΙΟΑΠΩΘΘΘ
ΤΝΟΛΟ

5.200
1.300
952
710
500
580
2.350
964
570
550
2.700
15
2.000
18.391

ΕΙ∆Η ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ ΣΟΧΟΤ
Σα είδθ ποντικιϊν που κα πρζπει να αντιµετωπιςτοφν είναι ο οικιακόσ ποντικόσ MUS MUSCULUS και οι
αρουραίοι του είδουσ RATTUS RATTUS και RATTUS NORVEGICUS, τρωκτικά που κατά κφριο λόγο ςυναντάμε
ςτθν Κζρκυρα.
ΕΡΕΤΝΑ
Πριν τοποκετθκοφν τα δολϊµατα, κα επικεωρθκοφν οι περιοχζσ, για να κακοριςτεί θ κζςθ των ειςόδων
ςτισ φωλιζσ και ςτισ κζςεισ διατροφισ των τρωκτικϊν, δθλαδι κα αναηθτθκοφν τρφπεσ και διαδροµζσ
αρουραίων κατά µικοσ των τοίχων, µζςα ςτθ βλάςτθςθ, ςε αποµονωµζνα µζρθ, ςκοτεινζσ γωνίεσ, περιοχζσ
που ζχουν µαηευτεί ςκουπίδια, ςε καλωδιϊςεισ, ςωλθνϊςεισ και ειδικά για τουσ αρουραίουσ ςε όλα τα
ςθµεία παροχισ νεροφ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΣΙΩΝ ΠΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οι εφαρµογζσ γενικότερα κα πρζπει να γίνουν :
• τα φρεάτια αποχετεφςεων και ςτισ ςχάρεσ οµβρίων υδάτων.
• ε χϊρουσ µε κάδουσ και ςκουπίδια.
• ε περιοχζσ µε δεντροςτοιχίεσ και πραςινάδεσ.
• τουσ ακάλυπτουσ δθµόςιουσ χϊρουσ µεταξφ των κτθρίων.
• τισ τάφρουσ µε βρϊµικα λιµνάηοντα νερά και βλάςτθςθ, κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ ,όπωσ περιγράφονται
ςτθν παροφςα μελζτθ.
ΜΤΟΚΣΟΝΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ
Θ εφαρµογι του προγράµµατοσ µυοκτονίασ, κα γίνει µε ςφγχρονεσ µεκόδουσ που κα εφαρµοςτοφν από
εξειδικευµζνο προςωπικό και κα χρθςιµοποιθκοφν φάρµακα, ςυςκευζσ και αναλϊςιµα εγκεκριµζνα από το
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίµων και τον ΕΟΦ. υγκεκριµζνα, τα ςκευάςµατα µυοκτονίασ που κα
χρθςιµοποιθκοφν κα είναι τελευταίασ γενιάσ αντιπθκτικά που ζχουν τθ δυνατότθτα να ςκοτϊνουν ποντικοφσ
και αρουραίουσ µόνο ςε ζνα γεφµα, και κα προκαλοφν ςτο τελικό ςτάδιο δράςθσ τουσ µουµιοποίθςθ, χωρίσ
ανεπικφµθτεσ οςµζσ. Επίςθσ, τα φάρµακα που κα χρθςιµοποιθκοφν κα πρζπει να είναι ανκεκτικά ςτθν υγραςία
και ςτθν µοφχλα.
∆ΟΛΩΜΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
Για τθν καταπολζµθςθ των τρωκτικϊν, είτε αυτά είναι οι µικροί οικιακοί ποντικοί είτε αρουραίοι, ςτουσ
ςυγκεκριµζνουσ χϊρουσ, κα χρθςιμοποιθκοφν διάφορα δολϊµατα τα οποία περιζχουν ειδικζσ δραςτικζσ
ουςίεσ, τοποκετθµζνα ςε δολωµατικοφσ ςτακµοφσ.
Οι δολωµατικοί ςτακµοί κα τοποκετθκοφν περιµετρικά των κτιρίων και ςτο εςωτερικό των εγκαταςτάςεων,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο.

ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ ΕΡΠΟΝΣΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ
Οι εργαςίεσ αφοροφν τθν καταπολζµθςθ ερπόντων (κατςαρίδεσ) και κα περιλαµβάνουν τον ψεκαςµό
υδατοδιαλυτϊν εντοµοκτόνων ουςιϊν. Ο ψεκαςµόσ κα εκτελεςτεί επιλεκτικά και µε κριτιριο τθν ελάχιςτθ
επιβάρυνςθ του χϊρου ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, τουαλζτεσ, κλιµακοςτάςια, λεβθτοςτάςια,
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ προςωπικοφ και λοιπϊν, τραπεηαρίεσ, µαγειρείο και όπου αλλοφ κρικεί απαραίτθτο.
Επίςθσ, πρζπει κα εκτελεςτεί ψεκαςµόσ, όπου κρικεί απαραίτθτο ςε όλα τα εςωτερικά και εξωτερικά
φρεάτια του εκάςτοτε κτθρίου.
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ
Κατά το μινα Μάιο 2020 κα γίνει μια εφαρμογι οφιοαπϊκθςθσ με ριψθ αντιοφικοφ ςκευάςματοσ
εξωτερικά των χϊρων με ςκοπό τθν απϊκθςθ των ερπετϊν και τθ μθ δθμιουργία φωλιϊν, ςυγκεκριμζνα
ςτον περιβάλλοντα χϊρο των κτθρίων ΣΙ- ΣΑΒΜ –Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ςτθν Ι. Θεοτόκθ 72 και ςτον
περιβάλλοντα χϊρο του πρϊθν Ψ.Ν.Κ. ςτθν πλατεία Σςιριγϊτθ.
Για την μυοκτονία – εντομοκτονία - οφιοαπϊθηςη θα εκδοθεί Πιςτοποιητικό υπογεγραμμζνο από Τπεφθυνο
Επιςτήμονα.

Από τον προςφζροντα θα κατατεθεί ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλοσ
του ζργου: (με ποινή αποκλειςμοφ)
-το «Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ» ςυμπληρωμζνο, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο
-Κατάλογοσ των ςκευαςμάτων (φαρμάκων) που θα χρηςιμοποιηθοφν τα οποία θα πρζπει να είναι
εγκεκριμζνα από το Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων.
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
(Α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν υπθρεςία ςτα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που κα ορίηει θ
ςφµβαςθ.

(Β) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν και τθσ φφςθσ των ηθτουμζνων του
ζργου.
Δ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται
να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά:
1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υπογραφι τθσ αφμβαςθσ, από το οποίο να
προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου
1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ
του υμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2),
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48),
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ
91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166
τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν.
2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305).
ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα φυςικά πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των
προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και
Διευκφνων φμβουλοσ των Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
υνεταιριςμοφ.

2.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
3.Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα δθμοςιευμζνα
επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Θ., κ.λ.π.), τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο
τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν
αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
 τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να
προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι
τουσ.
4.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου να αναγράφεται ότι:
Α. θ εταιρεία δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ
και δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και
δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία.
Β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Δ/νςησ
Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
Μαρία Παπαβλαςοποφλου

Ες. Διαν.:
-υντονιςτι Τπθρεςιϊν Ι.Π.
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.10.03 11:18:44
EEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ημερομηνία,
Προσ:

Σο Ιόνιο Πανεπιςτήμιο

τοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………
Διεφθυνςη:…………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:…………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………

Μετά από αυτοψία ςτισ εγκαταςτάςεισ όπου θα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλήρωσ του όρουσ τησ
αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/4719 / 3-10-2019/φ. 42-19 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν, προςφζρω για την:
«ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ Ι.Π.»

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΚΣΗΡΙΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2

ΣΙ-ΣΑΒΜ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΡΕΣΑΙΟ
ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ
ΓΑΛΗΝΟ
ΑΚΛΗΠΙΟ
ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ
3Ο ΚΣΗΡΙΟ
ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ
ΚΣΗΡΙΟ ΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ
ΧΩΡΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ
Ψ.Ν.Κ.
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ

5.200
1.300
952
710
500
580
2.350
964
570
550
2.700

15

2.000

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
O Προςφζρων
(ςφραγίδα-υπογραφή)

Οικονομική Προςφορά
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

