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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 και Κάστορος , Πειραιάς  
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 1601641
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.600,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α.

      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ,έχοντας υπόψη,

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Τον 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» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
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8. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

11. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως  
ισχύει.

12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως  ισχύει.

13. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
14. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
15. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και άλλες επείγουσες διατάξεις».
16. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ ) 2018/1972 και  άλλες διατάξεις .

17. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36). 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

20. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-
09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».

21. Την υπ’ αρ.216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά 
με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

22. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» .

23. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»,  σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.

24. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » .

25. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » .

26. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής».

27. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
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28. Την με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής».

29. Την 2η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 108/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53 , αναφορικά με την 3η τροποποίηση 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας οικονομικού έτους 2021.

30. Την με αρ. πρωτ. 81280/6-07-2021 Απόφαση αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Διοίκησης (με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)  με θέμα « Έλεγχος 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 108/2021 (σε 2η ορθή επανάληψη ) απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλόυ της Περιφέρειας Αττικής.

31. Την με αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών   
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021».

32. Το με αρ. πρωτ. 400628/20-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά και Νήσων – Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου   με θέμα «Αποτέλεσμα αυτοψίας Αιγάλεω 5 και Κάστορος»

33. Το με αρ. πρωτ. 418379/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων με θέμα «Δυνητικές εστίες διαβιβαστών (κουνούπια ) στα υπόγεια του κτιρίου επί 
της Αιγάλεω 5 και Κάστορος»

34. Το με αρ. πρωτ. 492566/16-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά και Νήσων – Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου   με το οποίο ζητείται  να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια και 
εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – 
μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 
και Κάστορος στον Πειραιά όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής , συνολικού προϋπολογισμού κατόπιν έρευνας αγοράς ποσού 2.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

35. Το γεγονός ότι κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε η ανάγκη ολοκληρωμένης υγειονομικής κάλυψης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες των  Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης παρασίτων. Οι διαδικασίες εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης υγειονομικής προστασίας έχουν σα στόχο την εξασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου υγιεινής και προστασίας των χώρων από τα παράσιτα.

36. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη  για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και συγκεκριμένα της υγείας  των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και είναι  
πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας 
των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά .

37.  Την με αριθμ. 1516/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:662Ν7Λ7-ΣΨ3), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα.

38. Τη με αρ. πρωτ. 640984/29-7-2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ψ57Ν7Λ7-
82Κ)  από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2568 και α/α 
βεβ. 2418 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή 
αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την 
υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε 
ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπως  
περιγράφονται οι  τεχνικές προδιαγραφές  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
της παρούσας Πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της , συνολικού προϋπολογισμού  
2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το 
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Αναλυτικά η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη έχει ως εξής:
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• 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση  92 
(ενενήντα δύο ) δολωματικών σταθμών.

• 1.900,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση των εφαρμογών 
απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη.  

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια και 
εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης 
– μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά ,  υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την 
ανώτατη προϋπολογιζόμενη  κάθε φορά δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
      Προσφορά, που δε θα πληροί τις προδιαγραφές , όπως αυτές περιγράφονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
         Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :  
                                                                   

                                                                    ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια και 
εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης 
– μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπως  περιγράφονται οι  τεχνικές προδιαγραφές  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  .    

                                                                       ΑΡΘΡΟ 2Ο  

                                ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
παραπάνω Δ/νση  μέχρι την  13 Οκτωβρίου    2021   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  15:00 μ.μ.             
      Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή  
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
                                                                     

ΑΡΘΡΟ 3Ο

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη 
οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια και εγκατάσταση 
δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας 
και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά όπως  περιγράφονται οι  τεχνικές προδιαγραφές  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   , συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.
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       Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α.   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών).

γ.   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο).

       Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες δύνανται να 
συμπληρώσουν ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει  υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του  
οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση 

και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

      Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 
που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα 
απορρίπτεται.
      Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του  προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• υποβάλλει συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  για την προμήθεια και 
εγκατάσταση δολωματικών σταθμών και για την υλοποίηση των εφαρμογών 
απεντόμωσης – μυοκτονίας και διαχείρισης κουνουπιών σε ετήσια κάλυψη για το 
κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά συνολικού 
προϋπολογισμού 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

• η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους 
οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα ,

•  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
• Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
• Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
• Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

της (για τα φυσικά πρόσωπα). 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των 
οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 14 Οκτωβρίου  2021 , ημέρα  
Πέμπτη  και ώρα  09:00π.μ.

     Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται:
1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης,
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3. συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
       Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά  , από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας 
Αττικής μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας 
και παραλαβή των δολωματικών σταθμών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
όπως ισχύει. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

- Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών και πρακτικό παραλαβής της προμήθειας
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και Τιμολόγιο Πώλησης 
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Αναδόχου
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 
2198/1994 (8% επί της καθαρής αξίας στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και 4% επί της καθαρής 
αξίας στο Τιμολόγιο Πώλησης ). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. .

Η Δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα  τον ΚΑΕ 1211 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού» και τον ΚΑΕ 0879 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» του ΕΦ 08.072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Αττικής.
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

        Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
www.patt.gov.gr.
        Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα Πρόσκληση-πλην των τεχνικών 
προδιαγραφών- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, 
Πειραιάς 5ος όροφος, τηλ.: 2131601641).
     Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Πειραιώς και Νήσων  (τηλέφωνο: 2131602646).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

Πίνακας αποδεκτών: 
 Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
 (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 

                                                         

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου , διαπιστώθηκε η ανάγκη ολοκληρωμένης 
υγειονομικής κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων που εδρεύει η Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων με το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης 
παρασίτων. 
Οι διαδικασίες εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Υγειονομικής Προστασίας έχουν σαν 
στόχο την εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου  Υγιεινής και Προστασίας των χώρων 
από τα παράσιτα. Ως εκ τούτου για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα 
των εργαζομένων και των πολιτών απαιτείται η θωράκιση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας από τρωκτικά, ιπτάμενα και βαδιστικά έντομα καθώς και για 
την αντιμετώπιση των κουνουπιών ακμαίων και προνυμφών αυτών. Για την επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων απαιτείται : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ: 
Η καταπολέμηση και προστασία των χώρων από τρωκτικά, θα επιτυγχάνεται με την 
θωράκιση των κτιριακών εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο δολωματικών 
σταθμών, κατανεμημένο σε ζώνες εξωτερικά και εσωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας. 
 Η εφαρμογή Μυοκτονίας θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και την τοποθέτηση από 
τον ανάδοχο 92 (ενενήντα δυο) δολωματικών σταθμών τύπου TEMO εξωτερικά 
περιμετρικά του ισογείου και εσωτερικά περιμετρικά στο ισόγειο, στα υπόγεια -1,-2,-3 και -
4 ως ακολούθως : 
• 10 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εξωτερικά περιμετρικά του ισογείου
•  2 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εσωτερικά περιμετρικά στον φωταγωγό
• 20 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εσωτερικά περιμετρικά του υπογείου -1
• 20 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εσωτερικά περιμετρικά του υπογείου -2
• 20 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εσωτερικά περιμετρικά του υπογείου -3
• 20 δολωματικοί σταθμοί τύπου TEMO εσωτερικά περιμετρικά του υπογείου -4
TEMO
➢Κατασκευασμένο από PPE
➢Μικρός δολωματικός σταθμός σε μορφή σωλήνα με κατάλληλες εισόδους για 

όλα τα είδη των τρωκτικών.
➢Μπορούν να τοποθετηθούν όλες οι μορφές δολωμάτων. 
➢Κλειδί ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι : Σε κάθε εφαρμογή μυοκτονίας θα πραγματοποιείται: 
• Έλεγχος της κατάστασης των τοποθετημένων δολωματικών σταθμών, 
• Αντικατάσταση όλων των μυοκτόνων σκευασμάτων ανεξαρτήτως κατανάλωσης ή 
κατάστασης αυτών. 

Μυοκτόνα σκευάσματα : 
Τα μυοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα για χρήση σε 
κατοικημένους χώρους σύμφωνα με το κατάλογο τρωκτικοκτόνων ΤΠ14 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των 
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τρωκτικών στα μυοκτόνα σκευάσματα θα πραγματοποιείται εναλλαγή σκευάσματος σε 
κάθε εφαρμογή. 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: 
Η εφαρμογή Απεντόμωσης αφορά την καταπολέμηση όλων των ειδών των εντόμων 
ιπτάμενων και βαδιστικών συγκεκριμένα για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων αφορά την καταπολέμηση δυο ειδών κατσαρίδας ήτοι:
 • Για την καταπολέμηση της παρουσίας κατσαρίδας του είδους periplaneta Americana η 
οποία διαβιώνει κατά κύριο λόγο στα φρεάτια των αποχετεύσεων θα εφαρμόζεται 
υπολειμματικός ψεκασμός με αντλία χαμηλής πίεσης. 
• Για την καταπολέμηση της παρουσίας κατσαρίδας του είδους blatella germanica η οποία 
απαντάται κυρίως στους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων θα γίνεται 
εφαρμογή με τοποθέτηση τροφοελκυστικού εντομοκτόνου σε μορφή gel. 
• Η εφαρμογή Απεντόμωσης θα πραγματοποιείται με σκευάσματα που θα είναι 
εγκεκριμένα για χρήση σε κατοικημένους χώρους σύμφωνα με το κατάλογο 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων κατά κατηγορία και δραστικό ΤΠ 18 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπρόσθετα η αναλογία χρήσης των 
σκευασμάτων αυτών θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της 
παρασκευάστριας εταιρείας.

 Χώροι εφαρμογής Απεντόμωσης 
• Θα πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός εξωτερικά περιμετρικά και εσωτερικά 
περιμετρικά του κτηρίου σε διαδρόμους, κλιμακοστάσια, φρεάτια, αποχωρητήρια και 
σιφώνια. 
• Στις μικρές κουζίνες των ορόφων για την προστασία από την παρουσία κατσαρίδας του 
είδους blatella germanica θα τοποθετείται εντομοκτόνο σε μορφή gel με ειδικό 
δοσομετρικό πιστόλι.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ: 
Για την διαχείριση της παρουσίας κουνουπιών στους χώρους των εγκαταστάσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας θα δοθεί έμφαση στα σκιερά και υγρά σημεία που αποτελούν 
καταφύγιο ανάπτυξης των κουνουπιών δημιουργώντας οχλήσεις στους εργαζομένους 
αλλά και στους πολίτες. Συγκεκριμένα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προνύμφες και τα ακμαία κουνούπια: τίγρης (Aedesaibopictus) που 
είναι φορέας του ιού του Δάγκειου πυρετού και του κοινού κουνουπιού (Cuiex), με 
σημαντικότερο είδος το Culex pipiens, που είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου 
εφαρμόζοντας εναλλακτικά τις ακόλουθες τρεις (3) μεθοδολογίες: 
1. Υπολειμματικός καθολικός ψεκασμός με αντλία υψηλής πίεσης με ακμαιοκτόνο 
σκεύασμα 
2. Υπολειμματικός ψεκασμός με αντλία χαμηλής πίεσης με προνυμφοκτόνο σκεύασμα και 
3. Ρήψη προνυμφοκτόνου σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας σε χώρους σημεία με 
στάσιμα νερά π.χ στο υπόγειο (-4) του αναφερόμενου κτιρίου υπάρχει φρεάτιο με στάσιμα 
ύδατα με σύστημα άντλησης υδάτων που λειτουργεί περιοδικά για την απομάκρυνση τους. 
Χώροι Εφαρμογής 
• Σε χώρους –σημεία με στάσιμα νερά τα οποία αποτελούν εστίες διαβίωσης προνυμφών 
κουνουπιών θα γίνεται ρήψη προνυμφοκτόνου σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας • 
Επίσης θα ανοίγονται όλα τα φρεάτια και στο υπόγειο -4 και θα γίνει ψεκασμός με 
προνυμφοκτόνο σκεύασμα. 
• Ψεκασμός με ακμαιοκτόνο σκεύασμα στις εσωτερικές επιφάνειες των υπογείων -1,- 2,-3 
και -4 και στις εξωτερικές επιφάνειες περιμετρικά της εισόδου του κτιρίου , ως ένα 
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συγκεκριμένο ύψος περίπου 2 μέτρων. Αυτό απαιτείται διότι τα ακμαία κουνούπια 
αρέσκονται να επικάθονται πάνω σε ανοιχτόχρωμους τοίχους.
• Επειδή η υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών κυμαίνεται από 24 ώρες μέχρι και 15ημερες ανάλογα το είδος σκευάσματος 
που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες η ανάδοχος εταιρεία  θα 
διενεργεί και έκτακτες εφαρμογές χωρίς χρέωση εάν προκύψει ανάγκη. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί από την Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου. 
• Η καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιείται με σκευάσματα σύμφωνα με το 
αριθμ. Πρωτ. 386/11808/15-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) με θέμα «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών. Επιπρόσθετα η αναλογία χρήσης των σκευασμάτων 
αυτών θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η συχνότητα εφαρμογών που απαιτείται για την ετήσια 
υγειονομική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι : 
• Έξι (6) εφαρμογές Απεντόμωσης και Μυοκτονίας ετησίως δηλαδή ανά 60  ημέρες .
 • Επτά (7) εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών με έναρξη το μήνα Απρίλιο και λήξη 
τον μήνα Οκτώβριο. Η διακύμανση της συχνότητας για την διαχείριση των κουνουπιών θα 
καθορίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 1. Ετήσια κάλυψη μεσοδιαστημάτων των εφαρμογών χωρίς επιπλέον χρέωση. 
2. Χρήση σκευασμάτων εγκεκριμένων για χρήση σε κατοικημένους χώρους σύμφωνα: 
• Με το κατάλογο τρωκτικοκτόνων ΤΠ14 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
• Με το κατάλογο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων κατά κατηγορία και 
δραστικό ΤΠ 18 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
• Η καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιείται με σκευάσματα σύμφωνα με το 
αριθμ. Πρωτ. 386/11808/15-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) με θέμα «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών Επιπρόσθετα η αναλογία χρήσης των σκευασμάτων αυτών 
θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας.
 3.Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να κατέχει άδεια από το υπουργείο αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίμων. 
4. Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρείας και θα 
είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 323/4883/16-01-2015 (ΦΕΚ163/τ.Β΄22-09-2015). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………….

ΤΥΠΟΣ 
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 92 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

TEMO  

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 92 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α αριθμητικώς

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 92 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  ολογράφως

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΙΝΑΙ 700,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 670,00€ 6   

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 670,00€ 6  

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ )   
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

560,00€ 7

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (αριθμητικώς και 
ολογράφως)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (αριθμητικώς και 
ολογράφως)
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ 
1.900,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠ[ΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: ………………… (Υπογραφή)
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