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Αρ.πρωτ. 10544

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΠΟΧΑΛΗΣ». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας
έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 282 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγο παροχή υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας
μέχρι την Δευτέρα 07/06/2021 και αφού λάβετε υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. -12/2021 μελέτη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν
προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης)
ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ
Καταστατικό εταιρείας, απόφαση ορισμού εκπροσώπου, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)

στ. άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
ζ. άδεια κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος
η. υπεύθυνη δήλωση για το μέσο με το οποίο θα γίνεται η αποκομιδή των προϊόντων
κοπής βλάστησης.
Θ. ασφαλιστήριο οχήματος.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β, γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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ΑΜΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ
Ζάκσνθος : 26-5-2021
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΜΟΛΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ
ΔΗΛΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ

Αριθ. Πρωτ. : 9948

ΑΡΘΘ. ΑΠΟΦ. : 152/2021
ΘΕΛΑ : Έγκπιζη ηηρ μελέηηρ για ηην ςπηπεζία με ηίηλο «ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΘΑ ΠΕΡΘΟΥΗ
ΙΑΣΡΟΤ ΛΠΟΥΑΚΗ».

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ
Έσονηαρ ςπ’ ότιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 παπ. 9 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τιρ διαηάξειρ ηηρ πεπ. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016
Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08
Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 54 παπ. 7 ηος Ν. 4412/2016
Την ςπ’ απιθμ. 12/2021 μελέηη ηηρ Δ/νζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών και ηηρ Δ/νζηρ
Πεπιβάλλονηορ & Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ηη ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΘΑ ΠΕΡΘΟΥΗ ΙΑΣΡΟΤ
ΛΠΟΥΑΚΗ
6. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην ςπηπεζία αςηή
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ

Εγκπίνοςμε ηην ςπ’ απιθμ. 12/2021 μελέηη για ηην ςπηπεζία με ηίηλο «ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΘΑ
ΠΕΡΘΟΥΗ ΙΑΣΡΟΤ ΛΠΟΥΑΚΗ», όπυρ επιζςνάπηεηαι και αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα
ηηρ παπούζαρ

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ

ΜΘΙΗΣΑ ΑΡΕΣΑΙΗ
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ

ΣΗΣΙΟ:
"ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΑΣΡΟΤ ΚΠΟΥΑΙΖ"

Απ. Κελέηηρ: 12/2021

ΚΔΙΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
(ζύμθωνα με ηο N.4412/2016)

Πποϋπολογιζμόρ: 14.880,00 €

Εάκςνθορ 12-05-2021
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
Πιαηεία Δηνλπζίνπ νισκνύ 1 –
29 100 Ζάθπλζνο
Σει.: 2695360941
Fax: 2695360923

ΣΗΣΙΟ : “ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΘΑΣΡΟΤ ΚΠΟΥΑΙΖ ”
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.880,00 εςπώ
K.A.: 30.7336.343
Υπημαηοδόηηζη : ΠΟΙ. ΠΡΟΣ. 2015 & 2020

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία απνκάθξπλζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θπηηθήο
βιάζηεζεο, ηα νπνία ζπζζσξεύηεθαλ κεηά ηνλ θπθιώλα ΘΑΜΟ ζηελ πεξηνρή ηεο Πηθξηδηώηηζζαο,
πιεζίνλ ηεο νηθίαο Γεσξγάλνπ, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Ιάζηξνπ ηεο Λπόραιεο , θαζώο επίζεο
θαη ζηνλ θαζαξηζκό ηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο θάησ από ην κπαιθόλη ηνπ
πιαηώκαηνο ηεο Λπόραιεο. Σέινο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ηνπ παιηνύ κνλνπαηηνύ, θαζώο θαη
απνθαηάζηαζε-θαζαξηζκόο ηνπ αγσγνύ απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ ζηε ζέζε Ιάλαιε ηεο ίδηαο
πεξηνρήο.
Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ γηα ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
ηνπ Ιάζηξνπ ηεο Λπόραιεο, ε νπνία γεηηληάδεη κε ηελ πόιε ηεο Ζαθύλζνπ θαη θαηόπηλ εγγξάθσλ
ηεο Δ/λζεο Δαζώλ θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Ζαθύλζνπ.
Εάκςνθορ

12-05-2021
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ

ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
Πιαηεία Δηνλπζίνπ νισκνύ 1 –
29 100 Ζάθπλζνο
Σει.: 2695360941
Fax: 2695360923

ΣΗΣΙΟ : “ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΑΣΡΟΤ ΚΠΟΥΑΙΖ ”
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.880,00 εςπώ
K.A.: 30.7336.343

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ
Άπθπο 1ο :

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Η αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, αθνξά ηε ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΑΣΡΟΤ
ΚΠΟΥΑΙΖ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 31-8-2021 ή μέσπι
εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Άπθπο 2ο :

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ

Η δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο:
 Σνπ Μ. 4412 / 2016 ( ΦΕΙ 147 / 8-8-2016 ) « Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014 / 24 / ΕΕ θαη 2014 / 25 / ΕΕ ) .
 Σνπ Μ. 3463/ΦΕΙ 114 Α/8-6-2006 «Ιώδηθαο Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ».
 Σνπ N. 3852/10 (ΦΕΙ 87 Α/7-6-2010) : Μέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Ιαιιηθξάηεο.
 Σνπ N. 3861/10 (ΦΕΙ 112 Α/13-7-2010) : Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
 Tνπ Μ. 4013/2011 (ΦΕΙ204 Α/15-9-2011) ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Ιεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Λεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε
ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Μ.4072/12 (ΦΕΙ86Α) Σξνπνπνίεζε.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Σερληθή πεξηγξαθή
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
γ. Πξνϋπνινγηζκόο
Άπθπο 4ο : Υπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 31-8-2021 ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού ποσού
σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
Είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζύλεηαη γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
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Άπθπο 6ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Ελδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά
θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα
ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ,
πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο
εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα.
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
Άπθπο 9ο: Δίδορ Δπγαζιών
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνύζαο κειέηεο.
Άπθπο 10ο: Παπαλαβή Δπγαζιών
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ δηελεξγείηαη από αξκόδηα Επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ.
Άπθπο 11ο: Τπογπαθή ύμβαζηρ
Ο αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Άπθπο 12ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο,
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 13ο : Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 14ο : Σπόπορ πληπωμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 14.880,00
επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% , γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο . Η θαηαβνιή
ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ
εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ. ην πνζό ηεο ακνηβήο
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε

ΑΔΑ: ΨΨ1ΡΩΡ1-2Ψ8
θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε
ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο.
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ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ

ΑΔΑ: ΨΨ1ΡΩΡ1-2Ψ8

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ
Πιαηεία Δηνλπζίνπ νισκνύ 1 –
29 100 Ζάθπλζνο
Σει.: 2695360941
Fax: 2695360923

ΣΗΣΙΟ : “ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΘΑΣΡΟΤ ΚΠΟΥΑΙΖ ”
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.880,00 εςπώ
K.A.: 30.7336.343
Υπημαηοδόηηζη : ΠΟΙ. ΠΡΟΣ. 2015 & 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

Α/
Α
1

ΔΗΓΟ
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΘΑ
ΠΕΡΘΟΥΗ ΙΑΣΡΟΤ
ΛΠΟΥΑΚΗ

CPV

ΚΟΛΑΓΑ
ΚΔΣΡΖΖ

ΣΗΚΖ
ΚΟΛΑΓ. (€)

77312000-0

Τπεξεζία

12.000,00
ΤΛΟΙΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΙΗΘΟ ΤΛΟΙΟ
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ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ

ΓΑΠΑΛΖ
(€)
12.000,00
12.000,00
2.880,00
14.880,00

