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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ. 

 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 
 
 
 
 

 
 

Να διατηρηθεί μέχρι 
Βαθμός Ασφαλείας 

 
Αθήνα, 31-10-2018 
Αρ. Πρωτ.: ΔΦ12/Σχ.1332/3961 

Ταχ. Δ/νση : Δάφνης 61, ΨΥΧΙΚΟ   
Ταχ. Κώδικας : 154 52 
Πληροφορίες : Α. Κωτσόλης  
Τηλέφωνο : 210-6782261 
FAX : 210-6782268 
e-mail : akotsolis@gak.gr 
   
 
ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς    
  
Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135354/ΓΔ2/10-8-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α.α. 71756 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 7Σ4Χ4653ΠΣ-ΓΓ0, 
ΑΔΑΜ: 18REQ003561072) 
 
2. Την ανάγκη απολύμανσης στα κτήρια των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.).  
 
Παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με σκαναρισμένη 
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
akotsolis@gak.gr ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 για απολύμανση 
στα κτήρια των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.), σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 
Α΄. 
 
Η πρόσκληση αφορά σε άπαξ εφαρμογή μυοκτονίας και κατσαριδοκτονίας σε τριάντα δύο (32) 
Υπηρεσίες-τμήματα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), πανελλαδικά (βλ. Παράρτημα Α΄). 
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν. 
 
Ο προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά για όλες τις Υπηρεσίες-τμήματα του Παραρτήματος Α΄ 
ή για ορισμένες από αυτές. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ και θα πρέπει να είναι η τελική 
μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση, δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία σε 
μία προσφορά για μία ή περισσότερες Υπηρεσίες-τμήματα που η προσφερόμενη συνολική τιμή μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α’, τότε η προσφορά 
απορρίπτεται.  
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. 
 
 Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς: 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
Προϋπολογισμός: 
 
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 8.258,88€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 10.241,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η ανώτατη προϋπολογισθείσα τιμή ανά Υπηρεσία-τμήμα αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος 
Α΄. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης ανάθεσης και υπογραφή 
σύμβασης: 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ή οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν να προσκομίσουν, εντός δέκα (10) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση (μέσω e-mail) της Αναθέτουσας Αρχής, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά καθώς και τα δικαιολογητικά των προδιαγραφών που αναφέρονται παρακάτω στο 
κείμενο της πρόσκληση προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάθεσης και να υπογραφεί η 
σύμβαση: 
 
1. Να διαθέτει άδεια εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας για όλο τον ελλαδικό χώρο, με αριθμό 
έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση της. 
 
2. Να αποδεικνύεται η καταλληλότητά των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προς τούτο 
απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά οι εγκρίσεις, των προς χρήση σκευασμάτων, 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
3. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τις απολυμάνσεις θα πρέπει να μην παρουσιάζουν 
κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα έρθουν τυχόν σε επαφή με αυτά. Να μην είναι τοξικά, να 
είναι σχεδόν ή εντελώς άοσμα, να μην μολύνουν το περιβάλλον και να μην χρωματίζουν, δηλαδή να 
μην περιλαμβάνουν έλαια ή διαλύτες που βλάπτουν τις επιφάνειες και να μην προκαλούν βλάβες, στα 
υπάρχοντα μηχανήματα και να μην διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας – υγρασίας. 
 
4. Να διαθέτει εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες μυοκτονίας-εντομοκτονίας, που θα αποδεικνύεται με 
πρόσφατες (εντός της τελευταίας τριετίας) δύο τουλάχιστον συναφθείσες συμβάσεις εργασιών 
μυοκτονίας - εντομοκτονίας, ή τιμολογίων που θα προσκομίσει. 
 
5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της κάθε Υπηρεσίας των ΓΑΚ , στην 
οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι σχετικός με τις εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας, έχει 
λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της Υπηρεσίας. 
 
6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73και παρ.2β 
του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). Οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και τη επικουρική ασφάλιση σε όλα τα ταμεία 
στα οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. 
 
7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. 
 
8. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης 
χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β 
του άρθρου 80, του Ν.4412/2016, που να καλύπτει την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης. 
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9. Σε περίπτωση που είναι εταιρεία με μετόχους να διαθέτει επιστημονικό υπεύθυνο για την επίβλεψη 
των εφαρμογών απεντόμωσης-μυοκτονίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Γεωπόνος ή Χημικός 
Μηχανικός ή Χημικός ή Ιατρός ή Φαρμακοποιός (ΑΕΙ), Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙ, Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΑΤΕΙ, Δημόσιας Υγιεινής ΑΤΕΙ) ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος των 
εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και θα ορίζεται με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου. 
 
10. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η  
θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. (Ή Έναρξη επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τα φυσικά πρόσωπα).  
 
11. Απόσπασμα ποινικού/ών μητρώου/ων, με ημερομηνία έκδοσης είτε σε ημερομηνία μεταγενέστερη 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών, είτε εντός τριμήνου πριν από την υποβολή της 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2 του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 
(Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016, από: Όλους τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. 
ή Ε.Π.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.  ο φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση). 
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να 
υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.  
 
 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΔΟΧΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
 
Παράδοση: 
 
Η απολύμανση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 20 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάθεσης. 
Ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την απολύμανση σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Για την σχετική παροχή υπηρεσίας  θα συνταχθούν σχετικά 
Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, από τις Αρμόδιες Επιτροπές των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. 
 
Πληρωμή – Κρατήσεις: 
 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας ,θα γίνει με χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής μετά την ολοκλήρωση της μυοκτονίας-κατσαριδοκτονίας από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαιτούμενων για την πληρωμή 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή 
την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0899 του Ειδικού Φορέα 19-120 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2018. 
 
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Στη προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις είναι: 
 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 
4412/2016.(Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων). 
Οι ανωτέρω κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
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Ο παρακρατηθείς φόρος ανέρχεται στο 8%. 
 
Τυχόν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, δεν θα δημιουργούν 
ευθύνες της απέναντι στον Ανάδοχο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΙΒΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 
 
Προδιαγραφές: 
 
1.Η κατανομή των φαρμάκων πρέπει να αφήνει υπολειμματική δράση, μη τοξική. Να γίνεται εφαρμογή 
σε όλους τους χώρους με ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως για να υπάρχει έλεγχος του σημείου ψεκασμού. 
Να γίνεται ψεκασμός όλων των επιφανειών, εντός των αεραγωγών των αποχετεύσεων και των 
φρεατίων για να καλυφθεί όλο το δίκτυο και για την καταπολέμηση κυρίως της κατσαρίδας. 
 
2. Η μυοκτονία περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των τρωκτικών και όλες 
οι εφαρμογές να πραγματοποιηθούν με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. 
 
3. Τα χρησιμοποιούμενα δολώματα να καλύπτουν όλους τους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, τους χώρους των υπογείων και τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο. Η τοποθέτηση τους 
να γίνεται σε ασφαλή, για τον άνθρωπο και τα λοιπά ζώα, σημεία, προστατευμένα από τις καιρικές 
συνθήκες. 
 
Πληροφορίες: 
 
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 210 6782261 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. 
με 15:00 μ.μ.. 
 
 

Η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. 
 
 
 
 

Μαριέττα Μινώτου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ 
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α/α ΓΑΚ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΓΑΚ-Α.Ν ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σ. Καρύδη και Ομήρου γωνία, 22100 Τρίπολη   300,00 372,00 

2 ΓΑΚ-Α.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 
1ης Ιουλίου 1, Κτήριο Διοικητηρίου, 66133 
Δράμα 64,52 80,00 

3 

ΓΑΚ-
Α.Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
(ΡΟΔΟΣ) 

Κτίριο Ν. Αγοράς, γραφεία 13 και 14, 85131 
Ρόδος 475,00 589,00 

4 ΓΑΚ-Α.Ν.ΕΥΒΟΙΑ Τζαβέλα 5, 34100 Χαλκίδα 330,65 410,01 

5 ΓΑΚ-Α.Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Χαριλάου Τρικούπη 21, 36100 Καρπενήσι  150,00 186,00 

6 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

Δ. Φιλοσόφου & Γλυκήδων, 45221 Κάστρο 
Ιωαννίνων 600,00 744,00 

7 ΓΑΚ-Α.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Πλαστήρα & Βάσσου 2, 71201 Ηράκλειο 
Κρήτης 230,65 286,01 

8 ΓΑΚ-Α.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα 645,16 800,00 

9 ΓΑΚ-Α.Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αγίου Νικολάου 17, 20131 Κόρινθος 76,61 95,00 

10 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) Ι. Σφακιανάκη 20, 73100 Χανιά Κρήτης 120,16 149,00 

11 
ΓΑΚ-Α.Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
(ΣΥΡΟΣ) Πλατεία Μιαούλη, 84100 Ερμούπολη Σύρος 70,16 87,00 

12 ΓΑΚ-Α.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Βρασίδου 174, 23100 Σπάρτη 650,00 806,00 

13 ΓΑΚ-Α.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης 130,65 162,01 

14 ΓΑΚ-Α.Ν.ΛΕΣΒΟΥ 8ης Νοεμβρίου 21-23, 81100 Μυτιλήνη 685,48 850,00 

15 ΓΑΚ-Α.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στράτου 1, 31100 Λευκάδα 240,32 298,00 

16 
Ι.Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ) Αλ. Παπαναστασίου 21, 54639 Θεσσαλονίκη 645,16 800,00 

17 ΓΑΚ-Α.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριστοδήμου 22, 24133 Καλαμάτα 100,00 124,00 

18 ΓΑΚ-Α.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ Καραμάνη 1, 48100 Πρέβεζα 64,52 80,00 

19 ΓΑΚ-Α.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Κωνσταντίνου Σαθά 18, 74100 Ρέθυμνο 
Κρήτης 50,00 62,00 

20 ΓΑΚ-Α.Ν.ΣΑΜΟΥ Κτήριο πρώην φυλακών, 83100 Σάμος 200,00 248,00 

21 ΓΑΚ-Α.Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αινιάνων 6, 35100 Λαμία 120,16 149,00 

22 ΓΑΚ-Α.Ν.ΧΙΟΥ 
Κοραή 2 Χίος (είσοδος επί της Δωροθέου 
Πρωίου), 82100 Χίος 47,58 59,00 

23 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 
Κωνσταντίνου Σαθά 18, 74100 Ρέθυμνο 
Κρήτης 120,97 150,00 

24 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Ζωοδόχου Πηγής 129, 25100 Αίγιο 60,48 75,00 

25 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ Χώρα Κυθήρων (Κάστρο), 80100 Κύθηρα 645,16 800,00 

26 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Πλάτανος Λέρος, 85400 Λέρος 161,29 200,00 

27 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Κτήριο Ουρσουλίνων, 84300 Νάξος 70,16 87,00 

28 
ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Πλ. Βούλγαρη 14, 46200 Παραμυθιά 179,84 223,00 

29 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Μονή Αγίου Νικολάου, 18050 Σπέτσες 241,94 300,01 
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30 ΤΟΠ. ΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ Μουσείο Ύδρας, 18040  Ύδρα 282,26 350,00 

31 
ΓΑΚ-Α.Ν. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δάφνης 61, 15452 Ψυχικό Αττικής 500,00 620,00 

 




