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: Μ. Παπαβλαςοποφλου
: 26610 87650
: dty@ionio.gr

Προσ:

1. SELKOLIFT ΕΛΙΜΑ- ΚΟΜΑ & ΙΑ Ο.Ε.
gselimas@hotmail.com
2. ΜΕΣΑΞΑ Α.-ΑΡΑΒΑΝΗ Π.
ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΛΕΤΚΑΔΟ Ο.Ε.
info@leykaselevators.gr
3. ΧΑΡΑΚΣΙΝΟ Χ. ΑΝΔΡΕΑ
τθλ: 2695045740
harakt&@otenet.gr
4. ΙΝΣΛΕΡ-ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε.
τθλ: 2610-450123
infopatra@gr.schindler.com
5. Κάκε ενδιαφερόμενο
Αναρτθρτζο ςτο ιςτότοπο Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για τθν ανάκεςθ του ζργου
«υντιρθςθ ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων Ι.Π. ςε Λευκάδα και Ζάκυνκο»
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία
Απευκείασ Ανάκεςθ
Ανάκεςθσ Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:
«υντιρθςθ ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων
του Ι.Π. ςε Λευκάδα και Ζάκυνκο»
CPV:
50750000-7 «Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ Ανελκυςτιρων»
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ:
12.255€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
Προχπ/μενθ δαπάνθ ανά ανελκυςτιρα
129€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
Χρθματοδότθςθ:
2014Ε54600031 Π.Δ.Ε. «Επιςκευι & διαρρφκμιςθ
ακινιτων για τθν ςτζγαςθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

άποψθσ

Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των 16-12-19 και ϊρα 12:00
προςφορϊν:
Πλθροφορίεσ:
Για τθν Λευκάδα: 26450-26160 (κα Α. Μωραϊτθ)
Για τθν Ηάκυνκο: 26950-21052 (κα Ν. Παράςχθ)
Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 16-12-19 και ϊρα 12:30
Σόποσ
και
προςφορϊν:

τρόποσ

κατάκεςθσ Κατάκεςθ ι αποςτολι του φακζλου προςφοράσ ςτο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα, Σθλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ
Β1. Αντικείμενο υπθρεςίασ – Προχπολογιςμόσ
Οι εργαςίεσ αφοροφν τον προλθπτικό ζλεγχο και τθν ςυντιρθςθ (δφο φορζσ μθνιαίωσ) των κάτωκι
ανελκυςτιρων για διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 16θ /7/2021.
Ο αρικμόσ των ανελκυςτιρων που κα ςυντθρθκοφν ανζρχεται ςε πζντε (5) και βρίςκονται ςτα κάτωκι
κτιρια:
Α/Α
1

ΣΟΠΟ
ΛΕΤΚΑΔΑ

2

ΛΕΤΚΑΔΑ

3

ΗΑΚΤΝΘΟ

ΚΣΗΡΙΟ
ΕΠΙ ΣΘ ΟΔΟΤ ΦΙΛΟΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΕΒΕΛΕΚΘ
(ΚΣΙΡΙΟ ΘΕΩΡΙΩΝ)
ΕΠΙ ΣΘ ΟΔΟΤ ΦΙΛΟΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΕΒΕΛΕΚΘ
(ΚΣΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ)
ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΑ (1)
ΕΝΑ (1)
ΣΡΙΑ (3)

Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ςυντιρθςθσ ανά ανελκυςτιρα και ανά μινα: 129€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)
(δισ μθνιαίωσ ζωσ και τθν 16/07/2021, ςυμπεριλαμβανομζνων των ωσ ανωτζρω υλικϊν ςυντιρθςθσ,
επιςκευισ, ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, ανανζωςθ άδειασ, αςφάλιςθ κτλ.).
τθν παροφςα επιςυνάπτονται τα ιςχφοντα πιςτοποιθτικά περιοδικοφ ελζγχου για κάκε ζναν από τουσ
ανωτζρω ανελκυςτιρεσ.
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
-

-

-

Ο ανάδοχοσ ςυντθρθτισ κα εκτελεί το πρόγραμμα τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί ςυντιρθςθσ και
ελζγχου ανελκυςτιρων, παρζχοντασ τθσ υπθρεςίεσ του ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και δισ
μθνιαίωσ, ςτο πλαίςια του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, χρθςιμοποιϊντασ εξειδικευμζνο προςωπικό
του ι τεχνικοφσ ςυνεργατϊν του.
τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται τα αναλϊςιμα υλικά (λάδι, ςτουπί, γράςςο κτλ.) που
κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι
λόγω φυςιολογικισ φκοράσ των ανελκυςτιρων. (Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ βανδαλιςμοφ και
πλθμφρασ).
τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυντθρθτι περιλαμβάνεται θ ετιςια ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
καταλλθλότθτασ των ανελκυςτιρων με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εξαιρουμζνων τυχόν
τροποποιιςεων τθσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Επίςθσ να
παράςχει πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ και να προςκομίςουν τα ζξθσ
δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, επί ποινισ
αποκλειςμοφ:
Β1.α ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να κατζχει τα κάτωκι πιςτοποιθτικά εν ιςχφ,
τα οποία και κα υποβάλλει ςε επικυρωμζνα αντίγραφα με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ:

-Πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008 – φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ ανελκυςτιρων ι ιςοδφναμο.
Σα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Β1.β.ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
Οι διαγωνιηόμενοι προκειμζνου να γίνουν δεκτοί ςτον διαγωνιςμό πρζπει να πλθροφν ζνα ελάχιςτο
επίπεδο εμπειρίασ και αξιοπιςτίασ που κα διαπιςτϊνεται από τα παρακάτω:
-υποβολι καταλόγου των εργαςιϊν-υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ανελκυςτιρων που ζχουν
εκτελεςκεί κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
-να ζχει εμπειρία ςτθν ςυντιρθςθ (το ελάχιςτο) ςε δφο (2) κτίρια δθμοςίασ χριςθσ τθν τελευταία
δεκαετία. Αυτό κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι αναλυτικισ κατάςταςθσ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων.
-ςυμμόρφωςθ με τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν Κ.Τ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ
2604/Β/2008,άρκρο 5, παρ.1,2,3 & 4.
-Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου με τθν οποία κα δεςμεφεται ότι κα διακζτει αποκλειςτικά για τισ
ανάγκεσ του ζργου, τεχνικοφσ με άδεια θλεκτροτεχνίτθ Δϋ κατθγορίασ.
-Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου με τθν οποία κα δεςμεφεται για ενζργειεσ από μζρουσ του για τθ
νόμιμθ λειτουργία των ανελκυςτιρων (πιςτοποίθςθ και ανανζωςθ άδειασ λειτουργίασ τουσ–
καταχϊρθςθ ςτθν οικεία περιφερειακι ενότθτα–ζκδοςθ άδειασ Πολεοδομίασ κ.λ.π.).
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν
Β1.γ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ
-Ο Ανάδοχοσ υντθρθτισ ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα αποκαλείται ‘’Ανάδοχοσ’’ υποχρεοφται με ευκφνθ
του να επιβλζπει και να διακζτει προςωπικό πεπειραμζνο και εφοδιαςμζνο με τθν προβλεπόμενθ από
τον νόμο (Απόφ.18173 ΦΕΚ 664/Β/9-9-88) άδεια (θλεκτροτεχνιτϊν Δϋ) από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ
οικείασ Περιφζρειασ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων.
-Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για κάκε ανελκυςτιρα να τθρεί βιβλίο ςυντιρθςθσ εγκεκριμζνο από
τισ αρμόδιεσ αρχζσ όπωσ επιβάλλεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και να καταχωρεί ςε αυτό όλα όςα
προβλζπονται από τθ ςχετικι Νομοκεςία. ε κάκε περίπτωςθ μθ ενθμζρωςθσ του βιβλίου ςυντιρθςθσ
κα επιβάλλεται για κάκε φορά και για κάκε περίπτωςθ ποινικι ριτρα ανερχόμενθ ςτο ποςόν των 100,00
ΕΤΡΩ.
-Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων διαχωρίηονται ωσ ακολοφκωσ:
α. ε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ θ οποία κα πραγματοποιοφνται δφο φορζσ το μινα (ςε κάκε ανελκυςτιρα)
ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 95/16/ΕΚ αλλά και τα πρότυπα του ΕΛΟΣ(ΕΝ 81.1.ΕΝ 81.2 ) και τθν
ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία. Θ ωσ άνω εργαςία προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιείται κατά
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (κακθμερινά 08.00π.μ – 15.00μ.μ) και κα ανακοινϊνεται εγκαίρωσ ςτα
αρμόδια όργανα τθσ Τπθρεςίασ.
-Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι οποιαδιποτε φκορά παρατθριςει κατά
τθν ςυντιρθςθ και είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που προκφπτει από αμζλειά
του και για τθν μθ ζγκαιρθ αναφορά τθσ.
-Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει όλα τα υλικά λίπανςθσ και κακαριςμοφ που απαιτοφνται για τθν
πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.
-Οι περιοδικοί ζλεγχοι για λόγουσ πρόλθψθσ και ςυντιρθςθσ για τουσ ανελκυςτιρεσ κα πρζπει να
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
Α.Λεπτομερισ επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ όλων των τεχνικϊν διατάξεων των ανελκυςτιρων (οπτικόσ και
ακουςτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ και λειτουργίασ των βαροφλκων και ρωςτιρων, όπου είναι δυνατόν,
κλείκρων καλαμίςκου, ςυρματόςχοινων κτλ), ιδιαίτερα δε των διατάξεων αςφαλείασ και εν γζνει κάκε
εξαρτιματοσ ανικοντοσ ςτθν εγκατάςταςθ κακενόσ από τουσ ανελκυςτιρεσ.
Β.Λεπτομερισ γενικι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ χϊρων και μθχανθμάτων, λίπανςθ άμεςθ αποκατάςταςθ
κάκε διαπιςτοφμενθσ βλάβθσ και άρςθ των διαπιςτοφμενων φκορϊν και ελλείψεων, για τθν αςφαλι και
κανονικι λειτουργία των ανελκυςτιρων.

Γ.Κάκε 24 μινεσ κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να φροντίηει για τον ζλεγχο τθσ μθ φπαρξθσ αςτοχιϊν
(φυςαλίδεσ, ρωγμζσ) ςε άξονεσ των μθχανϊν αφοφ αυτόσ εδράηεται ςε 3 κουηινζτα. Για το λόγο αυτό κα
πρζπει να υποβλθκεί διαδικαςία ελζγχου κακϊσ και μετρθτικά όργανα και εξοπλιςμόσ που κα πρζπει να
διακζτει ο Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων ελζγχων ςτουσ κινθτιριουσ μθχανιςμοφσ των
ανελκυςτιρων του κτιρίου. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνα ςτθν κατοχι
του ςχετικι διάταξθ ελζγχου αςτοχίασ άξονα και να μπορεί να αποδείξει ότι ςτισ διαδικαςίεσ τθσ
εταιρείασ του περιλαμβάνονται οι ςχετικοί ζλεγχοι. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να κατακζςει ςτοιχεία
που να αποδεικνφουν τθν διενζργεια παρόμοιων ελζγχων από πιςτοποιθμζνουσ Μθχανικοφσ ςε κτίρια
που ιδθ ςυντθρεί.
Επίςθσ, κατά τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ πραγματοποιοφνται μεταξφ των άλλων και οι παρακάτω
εργαςίεσ:
1. Εξζταςθ των τοιχωμάτων του φρζατοσ, τθσ οροφισ και του πυκμζνα
2. Επικεϊρθςθ του ιςοηυγιςμοφ των ευκυντιριων ράβδων
3. Επικεϊρθςθ του εφκαμπτου καλωδίου και του κουτιοφ ςφνδεςθσ (κλζμενσ)
4. Επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ των διακοπτϊν αςφαλείασ και προμανδάλωςθσ μζςα ςτο φρεάτιο
5. Επικεϊρθςθ τθσ ςυςκευισ αρπάγθσ και τθσ λειτουργίασ του διακόπτθ τθσ
6. Εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των διακοπτϊν τζρματοσ διαδρομισ, κινθτοφ δαπζδου καλαμίςκου και
ψευτοδαπζδου.
7. Εξζταςθ των ςθμείων πρόςδεςθσ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτο καλαμίςκο και ςτο αντίβαρο.
8. Εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ των ςυρματόςχοινων, ςε όλο το μικοσ για μθχανικι καταπόνθςθ ι άλλθ
φκορά.
9. Λίπανςθ όλων των κινοφμενων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα.
10. Εξζταςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του κουδουνιοφ κινδφνου.
11. Εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ των φερμουίτ τθσ πζδθσ και των πζδιλων των ευκυντιριων ράβδων.
12. Πλιρωςθ με λάδι του κιβωτίου ατζρμονοσ.
13. Ωμομζτρθςθ όλων των κυκλωμάτων για εξακρίβωςθ τυχόν διαρροισ.
14. Εξζταςθ των επαφϊν των θλεκτρονόμων ορόφων, και των θλεκτρονόμων ανόδου – κακόδου.
15. Εξζταςθ τθσ ολίςκθςθσ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτθν τροχαλία τριβισ και του ρυκμιςτι
ταχφτθτασ.
16. Εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των θλεκτρονόμων παρουςίασ τάςθσ ζναντι γθσ ςε μεταλλικά μζρθ (ρελζ
διαφυγισ)
17. Εξζταςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ των αςφαλειϊν (για τυχόν βραχυκφκλωςθ με ςφρματα).
18. Εξζταςθ του φωτιςμοφ του καλαμίςκου, του μθχανοςταςίου, του τροχαλιοςταςίου και του φρζατοσ
κακϊσ και των ενδεικτικϊν και των κομβίων κλιςθσ.
19. Επιβεβαίωςθ τθσ ομαλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα.
Δ.Ετιςια δοκιμι καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τθσ αςφαλιςτικισ πζδθσ (αρπάγθσ) των
ανελκυςτιρων.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του κάκε ανελκυςτιρα είναι
τουλάχιςτον μία (1) ϊρα.
β. ε εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ οι οποίεσ κα παρζχονται κακθμερινά και ανεξαρτιτωσ αργιϊν,
365 θμζρεσ το χρόνο όλο το 24ωρο. ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ανωμαλίασ ι διακοπισ τθσ λειτουργίασ των
ανελκυςτιρων ο Ανάδοχοσ, αφοφ ειδοποιθκεί από τθν Τπθρεςία, υποχρεοφται να προςζλκει για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ αυτϊν εντόσ 2 ωρϊν.
- Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ μιασ βλάβθσ κα πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει
να καταβάλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν επαναλειτουργία του ανελκυςτιρα.
- Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ για το προςωπικό του και γενικά για
κάκε τρίτο που κα διζρχεται από τον χϊρο εργαςίασ και παραμζνει υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ για
κάκε τυχόν ατφχθμα και ηθμιά που κα προκλθκεί ςτο εργαηόμενο προςωπικό ι ςε τρίτουσ. Για το λόγο
αυτό ο υπεφκυνοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίςει τουσ ανελκυςτιρεσ ςε
αςφαλιςτικι εταιρεία για ατυχιματα φψουσ τουλάχιςτον 3.000.000€ ανά περιςτατικό, ζτςι ϊςτε θ

Τπθρεςία να καλφπτεται από κάκε κίνδυνο προερχόμενο από αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ μθ
εξαιρουμζνων και των υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ.
Β1.δ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, για τισ εργαςίεσ επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ, να χρθςιμοποιεί
αυκεντικά ανταλλακτικά του οίκου καταςκευισ των ανελκυςτιρων, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ
ςυνεργαςία με τα υφιςτάμενα και να διατθρείται θ αξιοπιςτία του εξοπλιςμοφ ςε υψθλό επίπεδο.
Επιπλζον κα πρζπει θ πλειοψθφία των ανταλλακτικϊν των ανελκυςτιρων είτε να βρίςκονται ςε ςτοκ,
είτε να προςκομίηονται εντόσ 48ωρϊν ςτο κτίριο προκειμζνου να ελαχιςτοποιείται ο χρόνοσ
ακινθτοποίθςθσ των ανελκυςτιρων. Για τθ διαςφάλιςθ του ανωτζρω κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να
αποδεικνφει τθν δυνατότθτα ανταπόκριςθσ εντόσ των παραπάνω χρονικϊν ορίων.
Β1.ε ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα και επιπλζον των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, υποχρεοφται ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, να εφαρμόηει και να τθρεί επακριβϊσ όλεσ τισ διατάξεισ των Νόμων,
Διαταγμάτων, Τπουργικϊν Αποφάςεων, Κανονιςμϊν κτλ, ωσ και τισ διατάξεισ των αςτυνομικϊν και των
άλλων αρμοδίων αρχϊν, ιδίωσ δε αυτϊν που αναφζρονται ςτθ ςυντιρθςθ και αςφαλι λειτουργία των
ανελκυςτιρων, ζχοντασ αποκλειςτικά κάκε ευκφνθ για ότι ςυμβεί, από τθν τυχόν μθ τιρθςι τουσ.
Β1.ςτ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ
τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυντθρθτι περιλαμβάνεται θ ετιςια ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
καταλλθλότθτασ των ανελκυςτιρων με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εξαιρουμζνων τυχόν
τροποποιιςεων τθσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Θ υποςτιριξθ του ςυντθρθτι κατά τθ διάρκεια του ελζγχου/επανελζγχου των ανελκυςτιρων, εμπίπτει
ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν και τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ των ανελκυςτιρων,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Β1.η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν που προξενοφνται με
οποιοδιποτε τρόπο από αυτόν ι από ςυνεργείο του (εργοδθγοφσ, τεχνίτεσ, εργάτεσ κτλ) ςτισ
εγκαταςτάςεισ των ανελκυςτιρων, ςτα κτίρια και εν γζνει ςε οποιοδιποτε εξοπλιςμό του κτιρίου.
Σισ εν λόγω ηθμιζσ ι βλάβεσ υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να αποκακιςτά αμζςωσ, με δικζσ του δαπάνεσ,
αλλιϊσ κα εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία θ οποία κα παρακρατά τθν αντίςτοιχθ αξία από το μθνιαίο
τίμθμα.
Β1.θ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Ο προςφζρων, πριν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του, κα πρζπει προθγουμζνωσ να επιςκεφτεί
όλουσ τουσ ανελκυςτιρεσ, ςε θμζρα και ϊρα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία, προκειμζνου να
ενθμερωκεί και να εκτιμιςει τθν κατάςταςθ των ανελκυςτιρων. Προσ απόδειξθ αυτοφ, ο προςφζρων
πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνει ότι επιςκζφτθκε τουσ ανελκυςτιρεσ,
ζχει ενθμερωκεί και εκτιμιςει τθν κατάςταςι τουσ.
Β2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από επιτροπι που ζχει οριςκεί με Απόφαςθ τθσ υγκλιτου του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου (7θ υνεδρίαςθ/ΘΘΔ:ΔΣΤ 4).
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τισ ςυνκικεσ του ζργου.

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ
προσ αποκατάςταςι τθσ.
ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Γ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ από το
ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
6.Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από επιτροπι που ζχει οριςκεί με Απόφαςθ τθσ
υγκλιτου του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (7θ υνεδρίαςθ/ΘΘΔ:ΔΣΤ 4).
8.Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι
και το προςφερόμενο είδοσ κα καλφπτει τισ ωσ άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθν ςφμβαςθ
που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ Κζρκυρασ.
Δ. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ όπωσ
παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα περιζχονται τα κάτωκι:
1.Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ Β1.α, Β1.β & Β1.θ
2.φραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ (ςυμπλθρωμζνο το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ)

Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να κατακζςουν φάκελο προςφοράσ (ςυμπληρώνοντασ το αντίςτοιχο
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ωσ επιςυνάπτεται) για τμιμα ι το ςφνολο τθσ ανωτζρω
υπθρεςίασ ωσ κάτωκι:
-ΣΜΗΜΑ Αϋ: «υντιρθςθ ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Λευκάδα»
-ΣΜΗΜΑ Β’: «υντιρθςθ ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Ζάκυνκο»
-ΣΜΗΜΑΣΑ Α’& Β’: «υντιρθςθ ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Λευκάδα και
Ζάκυνκο»
Θ υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
του ζργου.
Σ. Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, να
υποβάλει ςτθ Ανακζτουςα αρχι 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 κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, 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 τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, 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, (αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο θ υπεφκυνθ διλωςθ
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο) όπου να αναγράφεται ότι:
Α. ο προςφζρων, 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.
Γ. δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/16.

Ες. Διαν:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.

Με εντολι Πρφτανθ Ι.Π.
Ο Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
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Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ
αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/6121 /9-12-19 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για τθν: «υντιρθςθ
ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Λευκάδα»

Α/Α

Είδοσ
υντιρθςθ

1

Σιμι Προςφοράσ ανά μινα
ςε ευρϊ €- αρικμθτικά
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Ανελκυςτιρα

επί τθσ οδοφ
Φιλοςόφων και Σηεβελζκθ (κτιριο κεωριϊν)

ςτθ Λευκάδα –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ
2

Ανελκυςτιρα

επί τθσ οδοφ
Φιλοςόφων και Σηεβελζκθ (κτιριο βιβλιοκικθσ)

ςτθ Λευκάδα –δισ μθνιαίωσ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑ Β’
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ
αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/6121 /9-12-19 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για τθν: «υντιρθςθ
ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Ζάκυνκο»

Α/Α
1
2
3

Είδοσ

Σιμι Προςφοράσ ανά μινα
ςε ευρϊ €- αρικμθτικά
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

ΣΜΗΜΑΣΑ Α’ & Β’
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ
αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/6121/9-12-19 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, προςφζρω για τθν: «υντιρθςθ
ανελκυςτιρων κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Ι.Π. ςε Λευκάδα και Ζάκυνκο»

Α/Α

Είδοσ
υντιρθςθ

1

Σιμι Προςφοράσ ανά μινα
ςε ευρϊ €- αρικμθτικά
(ςυμπ/νου ΦΠΑ)

Ανελκυςτιρα

επί τθσ οδοφ
Φιλοςόφων και Σηεβελζκθ (κτιριο κεωριϊν)

ςτθ Λευκάδα –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ
2

Ανελκυςτιρα

επί τθσ οδοφ
Φιλοςόφων και Σηεβελζκθ (κτιριο βιβλιοκικθσ)

ςτθ Λευκάδα –δισ μθνιαίωσ
3
4
5

υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ
υντιρθςθ Ανελκυςτιρα κτθρίου τμιματοσ
περιβάλλοντοσ ςτθν Ηάκυνκο –δισ μθνιαίωσ

Ο Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

