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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  13/2018 

Σεο κε αξηζκφ 13/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 26 Ινπλίνπ 2018 θαη 
ψξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   1913/20-06-2018, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 

«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα πέληε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο, 

7) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-208/26-6-2018 
 
Έγθξηζε πξσηφθνιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Κηιθίο θαη Υέξζνπ». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιισλ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 

βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ»: 
 

 
1Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

mailto:info@deyak.gr
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ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 
Θηιθίο θαη ηεο ΓΔ Σέξζνπ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 6/3-1-2018, 

θαη αθνξά ηελ εξγαζία   «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ». 

 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. 
Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη ειεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ αληιηνζηαζίσλ θαη 

δεμακελψλ,  ζε 51 αληιηνζηάζηα θαη 24 δεμακελέο 
ησλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 1/2/2018 έσο θαη 13/2/2018 

13 εκεξ 83,00 1079,00 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ 

Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ: 
1. Αληιηνζηάζην Αξγπξνχπνιε Πεβαζηνχ 

2. Γεψηξεζε Πεβαζηνχ (Ιεχθεο) 
3. Αληιηνζηάζην Κειάλζην (πεγάδη) 
4. Γεψηξεζε Θηιθίο (Κπξίδε) 

5. Γεψηξεζε Θηιθίο (Γάκνπ) 
6. Γεψηξεζε Κειάλζην (θαπλνρψξαθα) 

7. Γεψηξεζε Κειάλζην (θαηλνχξγηα ζην 
δξφκν) 

8. Αληιηνζηάζην Κειάλζην Ξνκψλα 
9. Γεψηξεζε Θαζηαληέο 
10.Αληιηνζηάζην Θηιθίο Μπξφβξπζε 

11.Γεψηξεζε Κεηαιιηθνχ 

11 ηεκ 35,50 390,50 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ 
Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ: 

1. Γεμακελή Βαπηηζηή 
2. Γεμακελή Θνιρίδαο 
3. Γεμακελή Ιεβεληνρψξη 

4. Γεμακελή Ιεηςχδξην 
5. Γεμακελή Ξ. Γπλαηθφθαζηξν 

 

5 ηεκ 23,00 115,00 

 
  

ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
1584,50 

 
  

ΦΠΑ 

24%: 
380,28 

 
  

ΤΝΟΛΟ

: 
1964,78 

 

 
Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ , 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ , ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κε βάζε ηε ζχκβαζε 6/3-1-
2018, κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 
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Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ εξγαζία είλαη: 

 

Δπσλπκία Δίδνο 

Θαζαξή αμία 

άλεπ ΦΞΑ 
24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 
ΔΘΚΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 
πεξεζηψλ 

1584,50 
7-5-2018 17 

 

 
Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 

 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

 
 

2Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 

Θηιθίο θαη ηεο ΓΔ Σέξζνπ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 6/3-1-2018, 
θαη αθνξά ηελ εξγαζία   «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ». 
 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 

 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 

Καζ. 

Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ αληιηνζηαζίσλ θαη 
δεμακελψλ,  ζε 51 αληιηνζηάζηα θαη 24 δεμακελέο 

ησλ ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ 

25 εκεξ 83,00 2.075,00 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ  αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ Θηιθίο θαη 
21 ηεκ 35,50 745,50 
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ΓΔ Σέξζνπ: 

 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ  δεμακελψλ ηεο ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ 
Σέξζνπ: 

 

10 ηεκ 23,00 230,00 

 
  

ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
3.050,50 

 
  

ΦΠΑ 

24%: 
732,12 

 
  

ΤΝΟΛΟ

: 
3.789,62 

 
Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ , 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ , ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κε βάζε ηε ζχκβαζε 6/3-1-
2018, κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ εξγαζία είλαη: 

 
 

Δπσλπκία Δίδνο 

Θαζαξή αμία 

άλεπ ΦΞΑ 
24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 
ΔΘΚΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 
πεξεζηψλ 

3.050,50 
20-06-2018 29 

 

 
Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 

 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
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Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ησλ ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-208/26-6-2018. 

 

 

 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-209/26-6-2018 
 
Έγθξηζε πξσηφθνιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιισλ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, 

Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ»: 
 

 
1Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 
Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γνηξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα 
κε  ηελ ζχκβαζε 4/3-1-2018 θαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε Ξξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 3301/19-9-

2017 : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ». 

 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 
 

 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 

Καζ. 

Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 29 εκεξ 77,83 2257,07 
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βιαβψλ ζε 45 αληιηνζηάζηα θαη 25 δεμακελέο ησλ ΓΔ 

Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ 3-1-2018 έσο θαη 31-1-2018 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ αληιηνζηαζίσλ ησλ ΓΔ 
Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ 

Κνπξηψλ : 
12.Γεψηξεζε Καπξνλέξη (ηνχκπα) 

13.Γεψηξεζε Κ. Απφζηνινη (δαζνβνχλη) 
14.Γεψηξεζε Θ. Απφζηνινη (ζθνπηά) 
15.Ξηεζηηθφ Θ. Απνζηφισλ 

16.Γεψηξεζε Θ. Απφζηνινη (ζηξαηφπεδν) 
17.Γεψηξεζε Ξπξγσηνχ Β 

18.Γεψηξεζε Ξπξγσηνχ Α 
19.Δλδηάκεζν αληιηνζηάζην Ιανδηθελνχ 
20.Γεψηξεζε Θακπάλε (ππιψλαο) 

21.Γεψηξεζε Λ. Πάληα (θαξηάζην) 
22.Γεψηξεζε Λ. Πάληα (καχξα) 

23.Γεψηξεζε Λ. Πάληα (ιαηνκείν) 
24.Δλδηάκεζν αληιηνζηάζην Γξνζάηνπ Β 
25.Δλδηάκεζν αληιηνζηάζην Γξνζάηνπ Α 

26.Αληιηνζηάζην Ακαξάλησλ 
27.Γεψηξεζε Γντξάλεο (πδαηφππξγνο) 

28.Γεψηξεζε Αθξίηα (εθεδξηθή) 
29.Γεψηξεζε Αθξίηα (θχξηα) 
30.Γεψηξεζε Κνπξηψλ (παιην ρσξην) 

31.Γεψηξεζε Άλσ Πνχξκελα 
32.Γεψηξεζε Θάησ Πνχξκελα 

33.Αληιηνζηάζην Κπξηφθπηνπ. 
 

22 ηεκ 35,48 780,56 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ Θηιθίο 
θαη ΓΔ Σέξζνπ: 

6. Γεμακελή νηθηζκνχ Λ. Αγηνλέξη 
7. Γεμακελή νηθηζκνχ Γαιιηθνχ 

8. Γεμακελή νηθηζκνχ Ξεδηλνχ 
9. Γεμακελή νηθηζκνχ Θακπάλε 
10.Γεμακελή νηθηζκνχ Αγ. Ξαληειεήκσλα 

11.Γεμακελή νηθηζκνχ Αγ. Σαξάιακπνπ 
12.Γεμακελή νηθηζκνχ Ακάξαληα 

13.Γεμακελή νηθηζκνχ Αθξίηα 
14.Γεμακελή νηθηζκνχ Κνπξηψλ 

15.Γεμακελή νηθηζκνχ Αλσ Πνχξκελα 
16.Γεμακελή νηθηζκνχ Θάησ Πνχξκελα 
17.Γεμακελή νηθηζκνχ Κπξηφθπηνπ 

12 ηεκ 22,20 266,40 

   
ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
3304,03 

   
ΦΠΑ 
24%: 

792,97 

   
ΤΝΟΛ

Ο: 
4097,00 

 
Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ , 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ. 
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Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη: 

 

Δπσλπκία Δίδνο 

Θαζαξή αμία 

άλεπ ΦΞΑ 
24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΚΝΠΖΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 
πεξεζηψλ 

3304,03 16-02-2018 9 

 
 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 
 

 
 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
 

Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

2 
 

Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

3 
 

Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 
 

 

2Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 

Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 

Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γνηξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα 
κε  ηελ ζχκβαζε 4/3-1-2018 θαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε Ξξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 3301/19-9-
2017 : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ». 
 

Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 
 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. 
Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 13 εκεξ 77,83 1011,79 
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βιαβψλ ζε 45 αληιηνζηάζηα θαη 25 δεμακελέο ησλ ΓΔ 

Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ 3-1-2018 έσο θαη 31-1-2018 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο  αληιηνζηαζίσλ ησλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ 
Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ : 

 

10 ηεκ 35,48 354,80 

3 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο  δεμακελψλ ηεο ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ 
Σέξζνπ: 

6 ηεκ 22,20 133,20 

   
ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
1499,79 

   
ΦΠΑ 
24%: 

359,95 

   
ΤΝΟΛ

Ο: 
1.859,74 

 

Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ , 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ. 

 
Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη: 
 

Δπσλπκία Δίδνο 
Θαζαξή αμία 
άλεπ ΦΞΑ 

24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΚΝΠΖΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ 
1.499,79 04-06-2018 10 

 

 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 
 

 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
 

Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

2 
 

Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

3 
 

Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 

 

3Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 
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ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 
Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γνηξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα 

κε  ηελ ζχκβαζε 4/3-1-2018 θαη ηελ Ρερληθή Έθζεζε Ξξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 3301/19-9-
2017 : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ». 

 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 

 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. 
Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 
βιαβψλ ζε 45 αληιηνζηάζηα θαη 25 δεμακελέο ησλ ΓΔ 
Γαιιηθνχ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 3-1-2018 έσο θαη 31-1-2018 

26 εκεξ 77,83 2.053,58 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο  αληιηνζηαζίσλ ησλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ 
Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Γντξάλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ : 

 

19 ηεκ 35,48 674,12 

3 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο  δεμακελψλ ηεο ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ 
Σέξζνπ: 

10 ηεκ 22,20 222,00 

   
ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
2.919,70 

   
ΦΠΑ 
24%: 

700,73 

   
ΤΝΟΛ

Ο: 
3.620,43 

 

Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ , 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ. 
 

Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη: 
 

Δπσλπκία Δίδνο 
Θαζαξή αμία 
άλεπ ΦΞΑ 

24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΚΝΠΖΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ 
2.919,70 15-06-2018 11 

 

 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 

 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
 

Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

2 
 

Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

 

3 
 

Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ησλ ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, 

Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-209/26-6-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-210/26-6-2018 
 
Έγθξηζε πξσηφθνιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Κξνπζζίσλ». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιισλ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ»: 
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1Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 10/3-1-2018, θαη αθνξά 
ηελ εξγαζία   «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 
 

Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 
 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. 
Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη ειεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ αληιηνζηαζίσλ θαη 

δεμακελψλ,  ζε 40 αληιηνζηάζηα,  24 δεμακελέο, 
θαη 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο, ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3/1/2018 έσο θαη 
31/1/2018 

29 εκεξ 82,00 2378,00 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ: 

34.Αληιηνζηάζην Δπηαιφθνπ (πνηάκη) 
35.Αληιηνζηάζην Κεηαμνρψξη (Ρέξππινο) 

36.Αληιηνζηάζην Δπθαξπίαο 
37.Αληιηνζηάζην Δπθαξπίαο (ζηαπινη) 
38.Γεψηξεζε Αγ. Αλησλίνπ 

39.Δθεδξηθφ αληιηνζηάζην Γίβνπλν 
40.Αληιηνζηάζην Γίβνπλνπ (ΓεμακΓεξαθαξηφ) 

41.Αληιηνζηάζην Οηδαλά (Φπιάθην) 
42.Αληιηνζηάζην Οηδαλά (εζλ. Νδφ) 
43. Γεψηξεζε Γηπφηακνπ (γήπεδν) 

44.Αληιηνζηάζην Θνθθηληάο 
45.Αληιηνζηάζην Ξνληνθεξαζηάο 

46.Γεψηξεζε Σεηκαδηνχ (ζηάβινη) 
47.Αληιηνζηάζην Θνηιαδίνπ 
48.Αληιηνζηάζην Θ. Θενδσξάθη 

49.Αληιηνζηάζην Φχζθα (πνηάκη) 
50.Γεψηξεζε Ππνπξγίηε 

51.Αληιηνζηάζην Βάζεο (Αγγιηθή πεγή) 
52.Αληιηνζηάζην Ίζσκα 
53.Γεψηξεζε Ίζσκα (εληφο ρσξηνχ) 

 

20 ηεκ 35,00 700,00 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ 
Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ: 

18.Γεμακελή Δπηαιφθνπ 
19.Γεμακελή Θνξσλνχδαο 

12 ηεκ 23,00 276,00 
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20.Γεμακελή Ρεξπχινπ 

21.Γεμακελή Κεηαμνρψξη 
22.Γεμακελή Δπθαξπίαο 
23.Γεμακελή Δπθαξπίαο (ζηάβινη) 

24.Γεμακελή Γίβνπλν 
25.Γεμακελή Θνθθηληά 

26.Γεμακελή Θνηιαδίνπ 
27.Γεμακελή Αλαβξπηνχ 
28.Γεμακελή Ξιαγηνρψξη 

29.Γεμακελή Σεηκαδηνχ (ζηάβινη) 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ θίιηξσλ 
απνζηδήξσζεο ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ: 

1. Φίιηξα Καπξνπιαγηάο 
2. Φίιηξα Αληηγφλεηαο 
3. Φίιηξα Κειηζζνπξγεηνχ 

4. Φίιηξα Ππνπξγίηε 

4 ηεκ 40,00 160,00 

 
  

ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
3514,00 

 
  

ΦΠΑ 

24%: 
843,36 

 
  

ΤΝΟΛΟ

: 
4357,36 

 
Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, 
ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κε βάζε ηε ζχκβαζε 10/3-1-2018, κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
 

 
Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ εξγαζία είλαη: 
 

Δπσλπκία Δίδνο 
Θαζαξή αμία 
άλεπ ΦΞΑ 

24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΑΕΝΓΖΠ 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ 
3514,00 15-2-2018 36 

 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 
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1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

 

 

2Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 

Θξνπζζίσλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 10/3-1-2018, θαη αθνξά 
ηελ εξγαζία   «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 
 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 

 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο Πνζφη. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. 
Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη ειεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ αληιηνζηαζίσλ θαη 

δεμακελψλ,  ζε 40 αληιηνζηάζηα,  24 δεμακελέο, 
θαη 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο, ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/2/2018 έσο θαη 

13/2/2018 

13 εκεξ 82,00 1.066,00 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ  αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ:) 

 

9 ηεκ 35,00 315,00 

3 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ  δεμακελψλ ηεο ΓΔ Θηιθίο θαη ΓΔ 
Σέξζνπ: 

 

5 ηεκ 23,00 115,00 

4 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ θίιηξσλ 

απνζηδήξσζεο ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ: 
1. Φίιηξα Καπξνπιαγηάο 

2. Φίιηξα Αληηγφλεηαο 
3. Φίιηξα Κειηζζνπξγεηνχ 
4. Φίιηξα Ππνπξγίηε 

2 ηεκ 40,00 80,00 

 
  

ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
1.576,00 

 
  

ΦΠΑ 

24%: 
378,24 

 
  

ΤΝΟΛΟ

: 
1.954,24 

 

Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, 
ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κε βάζε ηε ζχκβαζε 10/3-1-2018, κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 
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Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ εξγαζία είλαη: 
 

Δπσλπκία Δίδνο 
Θαζαξή αμία 
άλεπ ΦΞΑ 

24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΑΕΝΓΖΠ 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ 
1.576,00 27-03-2018 37 

 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

 

 

3Ο Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ηεο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ. Νη εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 10/3-1-2018, θαη αθνξά 

ηελ εξγαζία   «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 
 

 
Νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 

 
 
 
α/α 

Δίδνο εξγαζίαο 
Πνζφ

η. 
Σηκή 

κνλάδνο 
Καζ. Αμία 

1 Ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε   θαη ειεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ αληιηνζηαζίσλ θαη 

25 82,00 2.050,00 
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δεμακελψλ,  ζε 40 αληιηνζηάζηα,  24 δεμακελέο, 

θαη 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο, ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ,  
 

2 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔ 
Θξνπζζίσλ: 

 

17 
ηεκ 

35,00 595,00 

3 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ 
Θηιθίο θαη ΓΔ Σέξζνπ: 

 

10 
ηεκ 

23,00 230,00 

4 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ησλ παξαθάησ θίιηξσλ 
απνζηδήξσζεο ηεο ΓΔ Θξνπζζίσλ: 

 

3 ηεκ 40,00 120,00 

   
ΑΘΡΟΙ

ΜΑ: 
2.995,00€ 

   
ΦΠΑ 
24%: 

718,80€ 

   ΤΝΟΛΟ: 3.713,80€ 

 
Νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, 

ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κε βάζε ηε ζχκβαζε 10/3-1-2018, κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ εξγαζία είλαη: 
 

Δπσλπκία Δίδνο 

Θαζαξή αμία 

άλεπ ΦΞΑ 
24% 

Ζκεξνκελία 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΑΕΝΓΖΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

Ρηκνιφγην Ξαξνρήο 
πεξεζηψλ 

2.995,00 18-06-2018 42 

 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ - ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Τπνγξαθή 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο  

2 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  

3 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο  
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Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ησλ ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-210/26-6-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-211/26-6-2018 
 
Δθαξκνγή βάξδηαο. 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ εθαξκνγή βάξδηαο ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

 

ΔΗΖΓΖΖ:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΒΑΡΓΗΔ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

1) ΓΔΝΗΚΑ 

Δ πξφηαζε γηα εθαξκνγή βάξδηαο εηζάγεηαη πξνο ςήθηζε θαη έγθξηζε απφ ην Α κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηε γεληθή δηεχζπλζε θαη ηε δηνίθεζε ζηηο 14  Ενπλίνπ 2018 θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο ζε απηήλ. 

Γεληθά, ε εθαξκνγή βάξδηαο είλαη επσθειήο ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 
ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Γηα ηελ επηρείξεζε 

 Ώλαβαζκίδεηαη ε παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο ε παξνρή ππεξεζηψλ είλαη εηθνζηηεηξάσξε 

θαη θαηά ηηο εθηφο σξαξίνπ ψξεο. 

 πληνλίδνληαη θαη επηβιέπνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη θάζε κνξθήο επεκβάζεηο κε απνηέιεζκα λα 

επηηαρχλεηαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ. 

 Τπάξρεη θαηαγξαθή αηηεκάησλ θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, ηδίσο ζηε δηαρείξηζε 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ. 
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 Πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ απαηηνχλ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε θαηαλαισηψλ, πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ, αζθάιηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ,  δηαζθάιηζε πνηφηεηαο λεξνχ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, αλνηθηέο δεκφζηεο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θιπ).  

Οη εξγαδφκελνη: 

Ώλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπο επεηδή απεγθισβίδνληαη απφ ηηο επίπνλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο κε ρξήζε 
κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ πιένλ αλαηίζεληαη ζε αλαδφρνπο θαη αζθνχλ πιένλ ξφιν επνπηηθφ, αμηνπνηψληαο ηελ 
εκπεηξία ηνπο. 

Ώπμάλεηαη ην εηζφδεκά ηνπο 

Βιαρηζηνπνηνχληαη νη ζηξεβιψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε εηδηθφηεηεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ.  

Παξάγνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα – γίλεηαη νπζηαζηηθφηεξνο ν ξφινο ηνπο πνπ απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε νδφ γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

2) ΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΡΓΗΑ 

Ο πξψηνο πίλαθαο θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βάξδηεο πνπ ηέζεθε σο ζρέδην έρεη σο εμήο: 

Ώ/Ώ ΟΝΟΜΏΣΒΠΧΝΤΜΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟΤ ΟΝΟΜΏΣΒΠΧΝΤΜΟ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΟΤ Σ.Τ. 

ΐ1 ΏΐΡΏΜΕΑΔ ΔΛΕΏ ΜΏΡΏΝΣΕΑΔ ΓΒΧΡΓΕΟ 

ΐ2 ΠΏΡΏΓΕΟ ΕΧΏΝΝΔ ΣΏΡΕΑΔ ΠΏΡΏΚΒΤΏ 

ΐ3 ΚΟΡΚΟΣΕΑΔ ΚΧΝ/ΝΟ ΚΏΛΏΕΣΓΕΑΔ ΤΜΒΧΝ 

ΐ4 ΏΛΏΝΕΑΔ ΥΡΔΣΟ ΠΏΤΛΕΑΔ ΏΘΏΝΏΕΟ 

ΐ5 ΓΕΟΐΏΝΟΤΑΔ ΥΡΔΣΟ ΞΏΝΘΟΠΟΤΛΟ ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ 

ΐ6 ΏΠΟΣΟΛΕΑΔ ΝΕΚΟΛΏΟ ΚΤΡΕΏΚΕΑΔ ΥΡΕΣΟΦΟΡΟ 

ΐ7 ΚΏΠΏΏΚΏΛΕΑΔ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΏΦΒΝΣΟΤΛΕΑΔ ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΐ8 ΏΝΏΣΏΕΏΑΟΤ ΛΒΝΏ ΣΡΕΏΝΣΏΦΤΛΛΕΑΔ ΚΧΝ/ΝΟ 

ΐ9 ΠΟΓΒΛΔ ΏΝΏΣΏΕΟ ΕΑΔΡΟΠΟΤΛΟ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

 

3) ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Κάζε νκάδα βάξδηαο έρεη δπν κέιε (εξγαδφκελνπο) 

Σν σξάξην είλαη απφ 3:00κκ έσο 11:00κκ 

Σηο αξγίεο θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα ζα ππάξρνπλ δχν (2) βάξδηεο: ε πξσηλή κε σξάξην απφ 7:00πκ έσο 3:00κκ θαη ε 
απνγεπκαηηλή κε σξάξην απφ 3:00κκ έσο 11:00. 

ε πεξίπησζε βιάβεο κεηά απφ ηελ ψξα 11:00κκ έσο ηηο 7:00πκ θηλεηνπνηείηαη πξψηα ε απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη 
αθνινχζσο φπνηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο θξίλεηαη αλαγθαίνο. Δ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
επέκβνπλ ζα ηζνχηαη κε ππεξσξηαθή βξαδηλή απαζρφιεζε νθηψ (8) σξψλ. Σν Σειέθσλν επηθνηλσλίαο κεηά ηηο 11:00 
κκ ζα είλαη ηνπ αληίζηνηρνπ κεραληθνχ  ηεο ίδηαο εκέξαο. 

Δ βάξδηα ζα ηζρχεη γηα φιν ην έηνο (ζπλερήο). 
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4) ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

Δ νκάδα πνπ είλαη βάξδηα ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ειεθηξνιφγν ηεο βάξδηαο. Θα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηα 
γξαθεία ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο.  

Θα ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ζα δνζεί.  

Θα κεηαθηλείηαη κε ην απηνθίλεην TOYOTA 4X4 πνπ ζα δηαηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Βθφζνλ ππάξρεη παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ Αήκνπ Κηιθίο ζα πεγαίλεη γηα απηνςία. Καζήθνλ ηεο είλαη λα 
ζπληνλίδεη θάζε ελέξγεηα γηα γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

ηαλ εηδνπνηείηαη (απφ ηνλ ειεθηξνιφγν  βάξδηαο ή ηνλ αηξεηφ (πξφεδξν θνηλφηεηαο ή δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή 
πνιίηε) ζα εληνπίδεη ην πξφβιεκα θαη ζα πξνβαίλεη ζε άκεζεο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα: 

 ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο ζα εηδνπνηεί ηνλ ειεθηξνιφγν γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ην 

πξφβιεκα είλαη ειεθηξνινγηθήο θχζεσο. 

 Βάλ ππάξμεη εηδνπνίεζε γηα δηαξξνή, ακέζσο ζα πάεη ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο γηα λα αμηνινγήζεη 

ην πξφβιεκα θαη λα πξνβεί ζηηο ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο, νη νπνίεο είλαη: 

Βάλ ε δηαξξνή είλαη κεγάιε θαη ππάξρεη θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο θαιεί άκεζα ηνλ αλάδνρν ησλ δηαξξνψλ 
ζε εθείλε ηελ πεξηνρή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  

Βπηθνηλσλεί κε ηελ πξφεδξν θαη ελεκεξψλεη γηα ην ζπκβάλ.  

Βπηβιέπεη ηηο εξγαζίεο θαη δίδεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ (θιείζηκν βαλψλ, χπαξμε πδξαπιηθψλ 
εμαξηεκάησλ, θηλεηνπνίεζε αλαδφρνπ θιπ). 

Βπηβεβαηψλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηελ νκαιή ηξνθνδνζία κε λεξφ ηεο πεξηνρήο. Βλεκεξψλεη αξκνδίσο 
(πξφεδξν θαη ινηπνχο ελδηαθεξνκέλνπο ) 

 

5) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΒΑΡΓΗΑ 

Να θαηαγξάθεη θάζε ηειέθσλν γηα βιάβε ή αίηεκα επέκβαζεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ.  

Να αμηνινγεί - επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο  

Να ελεκεξψλεη φπνπ απαηηείηαη ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο, θαζψο θαη ηα αηξεηά 
ζηειέρε ηεο πεξηνρήο. 

 

6) ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΒΑΡΓΗΑ 

Οη εξγαδφκελνη ζα γλσξίδνπλ έλα κήλα πξηλ ην πξφγξακκα ηεο βάξδηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία 
γηα λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. 

Ώληηθαηαζηάζεηο κεηαμχ κειψλ βάξδηαο επηηξέπνληαη κεηαμχ νκνηνβάζκσλ κειψλ (κεραληθφο κε κεραληθφ, 
επηθεθαιήο βάξδηαο  κε επηθεθαιή θιπ). 

Γηα ηελ απαζρφιεζε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ηηο αξγίεο θαη ηηο Κπξηαθέο ζα θαηαβάιιεηαη ε λφκηκε πξνζαχμεζε 
ηνπ κηζζνχ. 
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Με εθηίκεζε 
Ζιίαο Αβξακίδεο  

Γ. Αηεπζπληήο ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο 
Υεκηθφο Μεραληθφο 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

Πηελ ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε  

 Ν Ξαξαγηφο Ησάλλεο σο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ αλέθεξε: 

νη εξγαδφκελνη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο δηαθσλνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο βάξδηαο φπσο 

πξνηείλεηαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1) πξνθαιείηαη δηάιπζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο αθνχ ν ξφινο ησλ κεραληθψλ 

ππνβαζκίδεηε ζε αξρηεξγάηε, δελ ζα κπνξνχλ λα γίλεηαη επίβιεςε ησλ ηξερνπζψλ ή 

κειινληηθψλ εξγνιαβηψλ αθνχ είηε ν επηβιέπσλ ή ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Ξ.Ξ.Α.Δ. ζα 

απέρνπλ απφ ηελ πξσηλή εξγαζία θαηά ηελ νπνία γίλνληαη νη εξγαζίεο απφ αλαδφρνπο 

θαη επηπιένλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο. 

2) ε αηρκή ηεο άκεζεο επέκβαζεο είλαη νη ειεθηξνιφγνη νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ ζρέδην εθαξκνγήο βάξδηαο. 

3) επηπιένλ ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη φιν θαη πνην επίπνλνο  αθνχ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα ππάξρεη νθηάσξε αιιά εηθνζηηεηξάσξε εξγαζία 

4) ν ζηφρνο ηεο ΓΔΑ δελ είλαη ζε θακία  Αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπο επεηδή 

απεγθισβίδνληαη απφ ηηο επίπνλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο κε ρξήζε κεραλεκάησλ 

έξγνπ πνπ πιένλ αλαηίζεληαη ζε αλαδφρνπο θαη αζθνχλ πιένλ ξφιν επνπηηθφ, 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο 

5) ππάξρεη εξγαδφκελνο φπνπ δελ αλαπιεξψλεηαη φπσο ν ππεχζπλνο ρισξίσζεο ε ζέζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ απηνχ ζε βάξδηα βάδεη ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα πγεία θαη ε πξφεδξνο 

ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζηνλ ηνκέα απηφ. 

6) ππάξρνπλ εξγαδφκελνη ηεο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηα 

θαζήθνληα ηνπο 

7) ζηελ νπζία ηέζζεξεηο εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζεθψζνπλ φιν ην βάξνο ηεο πξφηαζεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνηα έθηαηε αλάγθε ην πξσί ε ΓΔΑ δελ ζα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί. 

 Νη Ξνγέιεο Αλέζηεο θαη Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο δέρνληαη ηηο αληηξξήζεηο επί ηεο 

εηζεγήζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηαςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε θαη 

επηζπκνχλ λα ηεζεί  ζε επφκελν Γ.Π. ην ζέκα κε πξφηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Κεηνςήθεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ν Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο δηφηη δελ Αλαβαζκίδεηαη ν 

ξφινο ηεο ΓΔΑ. 

 

Απνθάζηζε θαη θαηαςεθίδεη  θαηά πιεηνςεθία 

 

Θαηαςεθίδεηαη ε πξφηαζε κε ςήθνπο 4 πξνο 1. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-211/26-6-2018. 
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Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ππνέξγνπ «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ 
ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ», ηεο πξάμεο  κε θσδηθφ ΟΠ: 5001741, κεηά ηελ πξνέγθξηζε απφ ηελ  
ΔΤΓ – ΤΜΔΠΔΡΑΑ. 

Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Α.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ην Αηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ΑΒΤΏ Κηιθίο θ. Εσάλλε Παξαγηφ ν 
νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008. 

2. Σελ  απφ 19-09-2016 Ώξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 2873/19-09-
2016). 

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

4. Σελ κε αξηζκφ πξση. 1456/15-05-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ» ζρεηηθά κε 
ηελ παξάηαζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

5. Σελ κε αξηζκφ πξση. 1463/15-05-2018 ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ σο άλσ έξγνπ 

6. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4522/14-06-2018 έγγξαθν ηεο Β.Τ.Α. Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε» κε ηίηιν «Πξνέγθξηζε Σξνπνπνίεζεο 
Ννκηθήο δέζκεπζεο γηα ην Τπνέξγν «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ» Α/Α 1 ηεο πξάμεο  κε θσδηθφ ΟΠ: 5001741». 

 
Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή φιε ε 
θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 
δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 19/09/2018, δεδνκέλνπ φηη ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα ην αίηεκα παξάηαζεο. Δ 
παξάηαζε δίδεηαη γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθεηαη ζε δηαθνπή εξγαζηψλ, ε νπνία 
δφζεθε βάζεη ηεο απφθαζεο απνδνρήο ηεο Βηδηθήο Αήισζεο Αηαθνπήο Βξγαζηψλ απφ ηε ΑΒΤΏ Κηιθίο 
(αξηζκ. πξση. 146/19-01-2018) κεηά απφ ηελ ππ' αξηζ. πξση. 140/18.01.2018 Βηδηθή Αήισζε Αηαθνπήο 
Βξγαζηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Α.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ.   
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σην τροποποίηςη του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίηςησ του ζργου «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ» Α/Α 1 της πράξης  με κωδικό ΟΠ: 5001741 ζωσ την 19/09/2018. 

 
Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-212/26-6-2018. 
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ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΖ 13-213/26-6-2018 

Έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 2017. 

Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Α.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αηεπζπληή ηεο Αηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, θ. 
Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Α.. ηελ έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 
2017. 

 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ.   
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε ζρεηηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-214/26-6-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ» , πξνυπνινγηζκνχ 44.995,50€ 
πξν ΦΠΑ, θσδηθφο εμφδσλ έηνπο 2018: 62.07.01.06. 

 Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη 
έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ» , πξνυπνινγηζκνχ 44.995,50 πξν ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Σίηινο: Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
 
Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ  δεκφζηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ  επηζθεπή 
θαη ζπληήξεζε αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017 
Δ ΑΒΤΏ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   4 βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ, 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο θαη 
απνκαγγαλίσζεο, 4 αληιηνζηάζηα ιπκάησλ,  12 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο πίεζεο (πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα), θαη 6 
αληιηνζηάζηα κε αληιίεο ηχπνπ πνκψλαο,   ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά Αεκνηηθέο Βλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
Καιιηθξαηηθφ Αήκν Κηιθίο. 
Ο Αηαγσληζκφο πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ (αληιίεο, θηλεηήξεο, 
αλαδεπηήξεο θιπ.) πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο. 
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο θαη παιαηφηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
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Α/Α Δίδνο Δπηζθεπήο Κσδηθ. 

CPV 

Πνζ. Μνλ. 

Μεηξ. 

Σηκή 

Μνλαδνο 

Γαπαλε 

  Αλειθπζε - Καζειθηζε αληιηψλ ιπκάησλ - 

αλαδεπηήξσλ - εγρπηήξσλ αέξα 

          

1 Βξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα 

ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ, νπνηαζδήπνηε 

κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 2,95 KW, απνζχλδεζεο 

απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  

θαη κεηαθνξάο ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη 

επηζθεπή 

51100000-3 8 ηεκάρηα 44,00 352,00 

2 Βξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα αέξα 

ιπκάησλ, νπνηαζδήπνηε κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 3,0 έσο 

9,0 KW, απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  θαη κεηαθνξάο ζην 

ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη επηζθεπή 

51100000-3 8 ηεκάρηα 50,00 400,00 

3 Βξγαζία αλέιθπζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 

κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW, απνζχλδεζεο 

απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, θαζαξηζκφο απφ θεξηα πιηθά,  

θαη κεηαθνξάο ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα έιεγρν θαη 

επηζθεπή 

51100000-3 2 ηεκάρηα 62,00 124,00 

4 Βξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα 

ιπκάησλ είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,   νπνηαζδήπνηε 

κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 2,95 KW, απφ ην 

ειεθηξνηερλνπξγείν ζην αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  

θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

51100000-3 8 ηεκάρηα 44,00 352,00 

5 Βξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ είηε εγρπηήξα αέξα 

ιπκάησλ,  νπνηαζδήπνηε κάξθαο, θαη ηζρχνο  απφ 3,0 

έσο 9,0 KW, απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν ζην 

αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε 

ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

51100000-3 8 ηεκάρηα 50,00 400,00 

6 Βξγαζία  κεηαθνξάο αληιίαο ιπκάησλ  νπνηαζδήπνηε 

κάξθαο, θαη ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW, απφ ην 

ειεθηξνηερλνπξγείν ζην αληιηνζηάζην εγθαηάζηαζεο,  

θαζέιθπζε θαη επαζχλδεζε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

51100000-3 2 ηεκάρηα 62,00 124,00 

              

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε Abs           

7 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 

κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 0,5 έσο 3,5 KW 

50511000-0 10 ηεκάρηα 62,00 620,00 

8 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ νπνηαζδήπνηε 

50511000-0 6 ηεκάρηα 137,00 822,00 



 

 

23 

 

κάξθαο θαη ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 KW 

9 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ κάξθαο 

flygt είηε abs ,1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 1,0 έσο 1,5 

KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

10 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ κάξθαο 

flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 2,0 έσο 2,95 

KW 

50511000-0 2 ηεκάρηα 175,00 350,00 

11 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ κάξθαο 

flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 3,0 έσο 3,5 

KW 

50511000-0 2 ηεκάρηα 185,00 370,00 

12 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ κάξθαο 

flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 7,5 έσο 8,0 

KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 350,00 350,00 

13 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο  ιπκάησλ 

κάξθαο flygt είηε abs,  1000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 8,5 

έσο 9,0 KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 375,00 375,00 

14 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο flygt, είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 

απφ 1,0 έσο 1,5 KW. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 420,00 840,00 

15 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 

απφ 2,0 έσο 2,95 KW. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 620,00 1240,00 

16 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs, 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 

απφ 3,0 έσο 3,5 KW. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 870,00 1740,00 

17 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 

απφ 7,5 έσο 8,0 KW. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 1350,00 1350,00 

18 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  1000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο 

απφ 8,5 έσο 9,0 KW. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 1550,00 1550,00 

              

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο Caprari           

19 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο αληιίαο ιπκάησλ κάξθαο 

Caprari 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 8,0 έσο 8,5 KW 

50511000-0 3 ηεκάρηα 237,00 711,00 

20 Βξγαζία πεξηέιημεο αληιίαο ππνβξχρηαο ιπκάησλ κάξθαο 

Caprari 1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 9,0 έσο 9,5 KW 

50511000-0 3 ηεκάρηα 260,00 780,00 

21 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 8,0 

50511000-0 3 ηεκάρηα 500,00 1500,00 
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έσο 8,5 KW. 

22 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο Caprari 1500 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 9,0 

έσο 9,5 KW. 

50511000-0 3 ηεκάρηα 560,00 1680,00 

              

  Τπνβξπρίεο αληιίεο ιπκάησλ κάξθαο HOMA κε 

καλδχα ςχμεο 

          

23 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ιπκάησλ κε καλδχα ςχμεο 

ηζρχνο απφ 17 έσο 35 KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

24 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο  αληιίαο ιπκάησλ κε 

καλδχα ςχμεο  κάξθαο HOMA  3000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  

απφ 17  έσο   20 KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 325,00 325,00 

25 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηαο  αληιίαο ιπκάησλ κε 

καλδχα ςχμεο  κάξθαο HOMA  3000 ζηξνθψλ, ηζρχνο  

απφ 31  έσο   35 KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 750,00 750,00 

26 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο HOMA 3000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 17 

έσο 20 KW. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 1250,00 1250,00 

27 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit αληιίαο 

ιπκάησλ κάξθαο HOMA 3000 ζηξνθψλ,  ηζρχνο απφ 31 

έσο 35 KW. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 1550,00 1550,00 

              

  Φνξεηέο αληιίεο αθαζάξησλ           

28 Πεξηέιημε , αιιαγε ζηεγαλνχ θαη ξνπιεκάλ, θνξεηήο 

αληιίαο ιπκάησλ κνλνθαζηθήο είηε ηξηθαζηθήο ηζρχνο 

απφ 0,5 έσο 1,5 ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 125,00 250,00 

29 Πεξηέιημε , αιιαγε ζηεγαλνχ θαη ξνπιεκάλ, θνξεηήο 

αληιίαο ιπκάησλ κνλνθαζηθήο είηε ηξηθαζηθήο  

ηζρχνοαπν 2 έσο  3  ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 150,00 300,00 

              

  Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο ιπκάησλ (Mixer)           

30 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αλαδεπηήξα  ιπκάησλ ηζρχνο απφ 

0,75 έσο 2,95 KW 

50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

31 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ 

750 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 1,0 έσο 

2,80 KW  

50532100-4 2 ηεκάρηα 225,00 450,00 
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32 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 

ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε abs,  

750 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 1,0  έσο 2,80 KW.  

50532100-4 2 ηεκάρηα 937,00 1874,00 

33 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ 

1500 ζηξνθψλ, κάξθαο ΔΟΜΏ,  ηζρχνο απν 0,75 έσο 1,0 

KW  

50532100-4 1 ηεκάρηα 112,00 112,00 

34 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 

ππνβξχρηνπ αλαδεπηήξα ιπκάησλ κάξθαο HOMA, 1500 

ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 0,75 έσο 1,0 KW.  

50532100-4 1 ηεκάρηα 675,00 675,00 

              

  Τπνβξχρηνη εγρπηήξεο αέξα ιπκάησλ  (flowjet)  

κάξθαο  flygt είηε Abs 

          

35 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα  

ιπκάησλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απφ 2,50 έσο 

4,70 KW 

50511000-0 2 ηεκάρηα 118,00 236,00 

36 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ 

1500 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 2,50 

έσο 2,80 KW  

50511000-0 1 ηεκάρηα 175,00 175,00 

37 Βξγαζία πεξηέιημεο ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ 

1500 ζηξνθψλ, κάξθαο flygt είηε abs,  ηζρχνο απν 4,50 

έσο 4,70 KW  

50511000-0 1 ηεκάρηα 250,00 250,00 

38 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 

ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε 

abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 2,50 έσο 2,80 KW.  

50511000-0 1 ηεκάρηα 625,00 625,00 

39 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο repair kit 

ππνβξχρηνπ εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ κάξθαο flygt είηε 

abs,  1500 ζηξνθψλ, ηζρχνο  απφ 4,50 έσο 4,70 KW.  

50511000-0 1 ηεκάρηα 930,00 930,00 

              

  Ζιεθηξαληιίεο θπγφθεληξεο κνλνκπιφθ           

40 Βξγαζία εμαγσγήο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 

κνλνπιφθ  θαη κεηαθνξά  ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα 

έιεγρν θαη επηζθεπή, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΔΡ 

51100000-3 4 ηεκάρηα 50,00 200,00 

41 Βξγαζία εμαγσγήο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 

κνλνπιφθ  θαη κεηαθνξά  ζην ειεθηξνηερλνπξγείν, γηα 

έιεγρν θαη επηζθεπή, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΔΡ 

51100000-3 2 ηεκάρηα 56,00 112,00 

42 Βξγαζία κεηαθνξάο θπγφθεληξσλ  αληιηψλ, ηχπνπ 

κνλνπιφθ  απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν, ζην 

αληιηνζηάζην, επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηνλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΔΡ 

51100000-3 4 ηεκάρηα 50,00 200,00 
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43 Βξγαζία κεηαθνξάο θπγνθεληξσλ αληιηψλ, ηχπνπ 

κνλνπιφθ  απφ ην ειεθηξνηερλνπξγείν, ζην 

αληιηνζηάζην, επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηνλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΔΡ 

51100000-3 2 ηεκάρηα 56,00 112,00 

44 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο θπγφθεληξεο ειεθηξαληιίαο 

κνλνκπιφθ, ηζρχνο απφ 1,5 έσο 7,5 ΔΡ. 

50511000-0 4 ηεκάρηα 30,00 120,00 

45 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο θπγφθεληξεο ειεθηξαληιίαο 

κνλνκπιφθ, ηζρχνο απφ 10 έσο 20 ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

46 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

20  ΔΡ. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 175,00 175,00 

47 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

15  ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 130,00 260,00 

48 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

10  ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

49 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

7,5  ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 85,00 170,00 

50 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

5,5  ΔΡ. 

50511000-0 2 ηεκάρηα 65,00 130,00 

51 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 4  

ΔΡ. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 55,00 55,00 

52 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ζηεγαλνχ θαη 

ξνπιεκάλ ειεθηξαληιίαο κνλνκπιφθ, 3000 rpm, ηζρχνο 

απφ 1,5 έσο 3 ΔΡ. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 50,00 50,00 

              

  Αζχρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο 3000 rpm           

53 Βξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 0,5 έσο 

15 ΔΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα. 

51100000-3 4 ηεκάρηα 100,00 400,00 

54 Βξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 20 έσο 

50 ΔΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 
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55 Βξγαζία εμαγσγήο ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο απφ 60 έσο 

100 ΔΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 185,00 185,00 

56 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 

0,5 έσο 15 ΔΡ. 

50532100-4 8 ηεκάρηα 35,00 280,00 

57 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 

20 έσο 50 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 60,00 60,00 

58 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ θηλεηήξα, ηζρχνο απφ 

60 έσο 100 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 85,00 170,00 

59 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΔΡ 

50532100-4 2 ηεκάρηα 100,00 200,00 

60 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5 ΔΡ 

50532100-4 4 ηεκάρηα 125,00 500,00 

61 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΔΡ 

50532100-4 4 ηεκάρηα 185,00 740,00 

62 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΔΡ 

50532100-4 1 ηεκάρηα 330,00 330,00 

63 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΔΡ 

50532100-4 1 ηεκάρηα 430,00 430,00 

64 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο 40 έσο  50  ΔΡ 

50532100-4 1 ηεκάρηα 800,00 800,00 

65 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 

rpm, ηζρχνο  100  ΔΡ 

50532100-4 2 ηεκάρηα 1200,00 2400,00 

66 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

67 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 80,00 160,00 

68 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

69 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 160,00 320,00 

70 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 220,00 220,00 

71 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο  ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 40 εσο  50  ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 280,00 280,00 
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72 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 3000 rpm, ηζρχνο 100  ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 370,00 370,00 

              

  Αζχρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο 1500 rpm           

73 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 

rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΔΡ 

50532100-4 3 ηεκάρηα 100,00 300,00 

74 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 

rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5 ΔΡ 

50532100-4 3 ηεκάρηα 150,00 450,00 

75 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 

rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΔΡ 

50532100-4 2 ηεκάρηα 210,00 420,00 

76 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΔΡ. 

50532100-4 3 ηεκάρηα 75,00 225,00 

77 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη  ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο 3 έσο 5,5  ΔΡ. 

50532100-4 3 ηεκάρηα 110,00 330,00 

78 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 1500 rpm, ηζρχνο 7,5 έσο 10  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 135,00 270,00 

              

  Αζχρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο  1000 rpm           

79 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα, 1000 

rpm, ηζρχνο 0,33 έσο 2 ΔΡ 

50532100-4 2 ηεκάρηα 100,00 200,00 

80 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, 1000 rpm, ηζρχνο απν 0,33 έσο 2  ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 40,00 80,00 

              

  Αζχρξνλνη ηξηθαζηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο θνίινπ 

άμνλα 1500 rpm 

          

81 Βξγαζία κεηαθνξάο αζχρξνλνπ ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ 

άμνλα  , απφ ην  αληιηνζηαζην ζην ειεθηξνηερλνπξγείν,  

θαη επηζηξνθή πίζσ ζην αληιηνζηάζην, ηζρχνο απφ 15 

έσο 50 ΔΡ. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 75,00 75,00 

82 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αζχρξνλνπ ειεθηξνθηλεηήξα 

θνίινπ άμνλνο, ηζρχνο απφ 15 έσο 50 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 62,00 62,00 

83 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ 

άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 15 έσο 20  ΔΡ 

50532100-4 1 ηεκάρηα 320,00 320,00 

84 Πεξηέιημε αζχρξνλνπ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ 

άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 25 έσο 30  ΔΡ 

50532100-4 1 ηεκάρηα 460,00 460,00 

85 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 15 

έσο 20  ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 450,00 450,00 
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86 Πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζεη ξνπιεκάλ 

ειεθηξνθηλεηήξα θνίινπ άμνλνο, 1500 rpm, ηζρχνο 25 

έσο 30  ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 550,00 550,00 

              

  Κνριησηέο αληιίεο ηχπνπ monopump           

87 Βξγαζία εμαγσγήο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ 

monopump (αληιία θαη θηλεηήξα) , ηζρχνο απφ 7,5 έσο 10 

ΔΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 120,00 120,00 

88 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο αληιίαο ηχπνπ monopump , ηζρχνο 

απφ 7,5 έσο 10 ΔΡ. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 87,00 87,00 

89 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ξνπιεκάλ θαη κεραληθνχ 

ζηππηνζιίπηε (ζηεγαλνχ) ζε θνριησηή αληιία 

παρχξεπζησλ πγξψλ ηχπνπ monopump, ηζρχνο 7,5 ΔΡ, 

θαζψο θαη ηεο ηζηκνχραο ζην κεησηήξα ζηξνθψλ ηνπ 

θηλεηήξα. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 130,00 130,00 

90 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ξνπιεκάλ θαη κεραληθνχ 

ζηππηνζιίπηε (ζηεγαλνχ) ζε θνριησηή αληιία 

παρχξεπζησλ πγξψλ ηχπνπ monopump, ηζρχνο 10 ΔΡ, 

θαζψο θαη ηεο ηζηκνχραο ζην κεησηήξα ζηξνθψλ ηνπ 

θηλεηήξα. 

50511000-0 1 ηεκάρηα 160,00 160,00 

              

  Φπζεηήξεο Πιεπξηθνχ Καλαιηνχ           

91 Βξγαζία εμαγσγήο θπζεηήξα πιεπξηθνχ θαλαιηνχ 

(θπζεηήξαο θαη θηλεηήξαο) , ηζρχνο απφ 2,0 έσο 5,5 

ΔΡ  , απνζχλδεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη επαζχλδεζεο ζηνλ ειεθηξηθφ 

πίλαθα. 

51100000-3 2 ηεκάρηα 100,00 200,00 

92 Βξγαζία   απνζπλαξκνιφγεζεο  θαη 

επαζπλαξκνιφγεζεο θπζεηήξα πιεπξηθνχ θαλαιηνχ  , 

ηζρχνο απφ 2,0 έσο 5,5 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 50,00 100,00 

93 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ηα ξνπιεκάλ θαη νη ηζηκνχρεο ζε 

θπζεηήξα πιεπξηθψλ θαλαιηψλ ηζρχνο απφ 2,0 έσο 3,0 

ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 110,00 220,00 

94 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή ηα ξνπιεκάλ θαη νη ηζηκνχρεο ζε 

θπζεηήξα πιεπξηθψλ θαλαιηψλ ηζρχνο απφ 4,0 έσο 5,5 

ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 130,00 260,00 

              

  Μεραλνπξγηθέο εξγαζίεο ζε αληιίεο, θηλεηήξεο,           
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αλαδεπηήξεο θιπ. 

95 Βπηζθεπή άμνλα αληιίαο είηε ειεθηξνθηλεηήξα δηαηνκήο 

απν 9 έσο 48 mm 

50511000-0 4 ηεκάρηα 90,00 360,00 

96 Βπηζθεπή άμνλα αληιίαο είηε ειεθηξνθηλεηήξα δηαηνκήο 

απν 49 έσο 70 mm 

50511000-0 2 ηεκάρηα 170,00 340,00 

97 Βμαγσγήο θνκκέλεο βίδαο θαη θαζαξηζκφο ζπιεθνχ 

ζπεηξψκαηνο 

50511000-0 5 ηεκάρηα 60,00 300,00 

98 Βπηζθεπή πηεξσηήο αληιίαο ζε κεραλνπξγείν, 

ζθελφηνπνο, κπάγα θιπ. 

50511000-0 4 ηεκάρηα 100,00 400,00 

              

              

  Γηάθνξεο εξγαζίεο ζε αληιίεο ιπκάησλ, 

αλαδεπηήξεο, εγρπηεξεο αέξα ιπκάησλ 

          

99 Πξνκήζεηα θαη πιήξσζε ςπθηέιαηνπ ζε αληιία ιπκάησλ, 

είηε αλαδεπηήξα ιπκάησλ, είηε εγρπηήξα ιπκάησλ, είηε 

κεησηήξα ζηξνθψλ. 

50511000-0 37 ιίηξα 7,50 277,50 

100 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή θαισδίνπ παξνρήο ζε αληιία 

ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ, 

ηζρχνο απφ 1,0 έσο 4,70 KW 

50511000-0 3 ηεκάρηα 87,00 261,00 

101 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή θαισδίνπ παξνρήο ζε αληιία 

ιπκάησλ είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,  

ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 KW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 130,00 130,00 

102 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηππηνζιίπηε  

ζηεγαλνπνίεζεο θαισδίνπ ζε ππνβξχρηα αληιία ιπκάησλ 

είηε αλαδεπηήξα, είηε εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ,  ηζρχνο 

απφ 1,0 έσο 4,70 ΚW 

50511000-0 3 ηεκάρηα 60,00 180,00 

103 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηππηνζιίπηε  

ζηεγαλνπνίεζεο θαισδίνπ ζε ππνβξχρηα αληιία ιπκάησλ 

ηζρχνο απφ 7,5 έσο 9,5 ΚW 

50511000-0 1 ηεκάρηα 85,00 85,00 

              

  Γηάθνξεο εξγαζίεο ζε ειεθηξνθηλεηήξεο           

104 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 0,33 έσο 5,5 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 20,00 20,00 

105 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 7,5 έσο 30 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 25,00 25,00 

106 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 40 έσο 50 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 37,00 37,00 
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107 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή κνλσηηθήο πηλαθίδαο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 75 έσο 100 ΔΡ. 

50532100-4 1 ηεκάρηα 70,00 70,00 

108 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 0,33 έσο 5,5 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 20,00 40,00 

109 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 7,5 έσο 30 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 55,00 110,00 

110 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 40 έσο 50 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 80,00 160,00 

111 Πξνκήζεηα θαη αιιαγή αλεκηζηήξαο ςχμεο ζε 

ειεθηξνθηλεηήξα νπνηαδήπνηε κάξθαο θαη ζηξνθψλ 

ηζρχνο απφ 75 έσο 100 ΔΡ. 

50532100-4 2 ηεκάρηα 105,00 210,00 

    Άζξνηζκα : 44.995,50 

    ΦΠΑ 24 % : 10.798,92 

    χλνιν : 55.794,42 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο   εθηηκάηαη ζηα 44.995,50 πιένλ ΦΠΏ 24%. ρεηηθά CPV 51100000-3, 50511000-0, 50532100-4, 
 
 
 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δπηζθεπή 
αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη ηελ δαπάλε πνζνχ ησλ 55.794,42€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.06 

(ΔΠΙΚΔΤΔ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ), ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ 
ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.07.01.06 (ΔΠΙΚΔΤΔ ΑΝΣΛΙΩΝ & 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ), ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-214/26-6-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

 
 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ  
 

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ –  ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ  
( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ)  

 
δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε δ ηαδηθαζία ζπλνπη ηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγή αλαδφρνπ γ ηα ηελ ππεξεζία :   

 

«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ».  
 

Πξνυπνινγηζκνχ 44.995,50  Δπξψ (ρσξίο  Φ.Π.Α.  24%),  

 

Που  θα  διεξαχθεί  ςφμφωνα  με   α) τισ  διατάξεισ του ν.  4412/2016(Α’147)    β) τουσ όρουσ τησ 
παροφςασ και  
 
 
 

θαιεί  
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ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 
θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.   
 
 
 

 

 
 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Ώλαζέηνπζα Ώξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 

1.1 Ώλαζέηνπζα αξρή: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΚΗΛΚΗ , ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2 Βξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ).  
 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ).  

 
1.4 Πξντζηάκελε Ώξρή: ΣΟ Γ.. ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

 
1.5 Αηεπζχλνπζα ή Βπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.   

 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα 
ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
 
β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016.  

 

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
 
δ) ν  ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 
 
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 
 
ζη) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 
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δ) ην ηεχρνο ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ, 
 
ε) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 
 
 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  θαη fax: 
2341029320. Βπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο www.deyak.gr. 
Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Αεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην αλαθέξνπλ ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 
ηνπο. Δ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Βιιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ 
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
 

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξοο ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνσθοξάο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, 
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο 
παξνχζαο. 
 
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζία  : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ». 

Με Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηελ ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ 

 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο  …………./2018  

 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24,  
 
 
β) μερσξηζηφ ζθραγιζμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσρίο λα θαηαζηεί 

ηνχην αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 
 
Οη δχν (2)  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο 
παξ. 2. 

 

4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

http://www.deyak.gr/
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark23
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark23
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark24
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark28
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ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
 
5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνλταη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
 
 

Άξζξν 4: Αηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε - 
χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

 

 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  

 

α) Δ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 
Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ 
απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα 
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ. 
 
γ) Ώπνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Αηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  
κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην 
απηφ. ηελ ζπλέρεηα ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Αηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη 
ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  θαζψο θαη 
νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Βπηηξνπήο, είηε επζχο 
ακέζσο κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν 
έιεγρν απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
 
ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη 
ζην Πξαθηηθφ Αηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Αηαγσληζκνχ απφ ην Α ηεο 
ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ,  ε  νπνία  θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο.  
 
Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Αηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Βπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Δ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Βπιηξνπήο Αηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 
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α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαταθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
ΓΔΚΑ (10) εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο 
παξνχζαο. Σα δηθαηνινγετηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 

Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ. 
 

i) Ώλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ηελ Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 
ii) Ώλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) Ώλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

Δ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β) Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. 
ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαιοινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ ζηελ ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ, 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκέλε ηεο 
θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν απφθαζεο  (ηφπνο θαη ρξφλνο). 

 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη 
θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.3 Βλζηάζεηο. 
 

Βλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 
λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο : 
 
α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Δ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Α.. ηεο ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Βπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Αεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
Α.. ηεο ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ .  
 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark42
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark42
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark50


 

 

37 

 

Βλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππογξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ 

λ.4412/2016.  
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη 
σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Δ παξνχζα Αηαθήξπμε 
3. Δ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
4. Σν Σηκνιφγην Αεκνπξάηεζεο 
5. Δ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
6. Σν ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
7. Ο Βλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Αεκνπξάηεζεο 

 
 
Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 

 
Άξζξν 7: Βθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβασεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 
 
 

1. Σνπ λ.4412/2016 «Αεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
201/24/Β θαη 2014/25/ΒΒ)» (Ώ’147), 

2. Σνπ λ.4013/2011 (Ώ’204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ  θαη  Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ…» . 

3. Σνπ λ.3861/2010 (Ώ’112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεωηηθή αλάξηεζε λόκωλ θαη πξάμεωλ 
ηωλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλωλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ λ.3548/2007 (Ώ’68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεύσεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
5. Σνπ  Ν. 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Βπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο θαη Ώπνρέηεπζεο ( 

Φεθ 191/23-8-1980) 
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Ώ’248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο». 
7. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζτα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Α., Τ.Ώ.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 
 

8. Σελ αξηζκφ    ………………Ώπφθαζε Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε 
θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε  πίζησζε πνζνχ 44.995,50 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 
62.07.01.06 «Βπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Ααζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Ώλαδφρνπ. 

 

8.1 Υξεκαηνδφηεζε 
Δ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ (Κ.Ώ.Α.: 62.07.01.06) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλοκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 
 
8.2 Σξφπνο πιεξσκήο 

 Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη 
ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.  

 Σηο ηιμολόγιο  θα αναγράθονηαι η επωνσμία ηης Αναθέηοσζας αρτής, ο ηόπος όποσ είναι 
εγκαηεζηημένα ηα μητανήμαηα ποσ επιζκεσάζθηκαν, ο ηύπος,  η μάρκα και ηο serial number 
έκαζηοσ μητανήμαηος, και η  ποζόηηηα ηων εργαζιών και ανηαλλακηικών ποσ εκηελέζθηκαν. 
Επίζης ηο ηιμολόγια θα ζσνοδεύεηαι από ηα ανηίζηοιτα δεληία αποζηολής. 

 Δ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΒΤΡΧ 

 
 
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 

Βθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε  εξγάζηκε  
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 

Δ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε 
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο 
ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο.  
 
 
 

 
 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Τπεξεζίαο. 

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο  είλαη: 
 
«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ» 
 

 
11.2. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 44.995,50 Βπξψ, πιένλ 
ΦΠΏ 24%.  

 
 

11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

 
Σα πξνο επηζθεπή κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα αλχςσζεο πίεζεο (πηεζηηθά 
ζπγθξνηήκαηα),  ηα θίιηξα απνζηδήξσζεο θαη απνκκαγγαλίσζεο ηεο ΑΒ Κξνπζζίσλ, ηα αληιηνζηάζηα αλχςσζεο 
ιπκάησλ  θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Κηιθίο, Κξεζηψλαο, Καζηαληψλ, Αξνζάηνπ. Δ ΑΒΤΏΚ ζα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
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ελεκεξψλεη κέζσ FAX ηνλ Ώλάδνρν ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην πξνο επηζθεπή κεράλεκα θαζψο θαη ηελ 
ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν. 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

 
Δ ΑΒΤΏ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   4 βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ, 8 θίιηξα απνζηδήξσζεο θαη 
απνκαγγαλίσζεο, 5 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο ιπκάησλ,  12 αληιηνζηάζηα αλχςσζεο πίεζεο (πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα), 
θαη 6 αληιηνζηάζηα κε αληιίεο ηχπνπ πνκψλαο,   ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά Αεκνηηθέο Βλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ 
ηνλ Καιιηθξαηηθφ Αήκν Κηιθίο. 

Δ ππεξεζία κε ηίηιν «Βπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017»  αθνξά ηηο εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ (ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ, ειεθηξνθηλεηήξεο, αλαδεπηήξεο 
ιπκάησλ, θπγφθεληξεο αληιίεο monoblock, θπζεηήξεο πιεπξηθνχ θαλαιηνχ, ππνβξχρηνη εγρπηήξεο αέξα θιπ.) πνπ 
βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο. 

ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη ππεξεζίεο επηζθεπήο είλαη ρσξηζκέλεο ζε νκάδεο κε βάζε ην είδνο ησλ 
κεραλεκάησλ. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο  ε πνζφηεηα  γηα θάζε παξερφκελε εξγαζία κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε 
βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΑΒΤΏΚ.  

Δ Α.Β.Τ.Ώ. ΚΕΛΚΕ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ  πνζνηήησλ γηα ηηο 
ππεξεζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

 
 
 
 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο – πεξαίσζε ζχκβαζεο 

 

Δ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο , νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Δ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’ φζνλ 

ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ, ε Α.Β.Τ.Ώ. 
Κηιθίο κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 10% εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη 
επσθειέο γηα απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο, 
κε ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

Βπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ,  θαη έρεη 
ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 10% θαη έρεη θαιπθζεί θαη απηφ, ηφηε νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

Δ Α.Β.Τ.Ώ. ΚΕΛΚΕ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη   ην ζχλνιν ησλ  ππεξεζηψλ  φπσο 
αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

 

 
Άξζξν 13: Αηαδηθαζία επηινγήο Ώλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

13.1 Δ επηινγή ηνπ Ώλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 
ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Δ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζην έληππν κε ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο 
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Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

13.2 Δ πξνζθνξά δίλεηαη ζε Βπξψ , ρσξίο ΦΠΏ θαη πεξηιακβάλεη ην  ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 
ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

13.3 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 

13.4 Αελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

13.5 Αε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Ώλάζεζεο – Ώλάδεημε Ώλαδφρνπ. 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 
παξ.2. λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15: Βγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

15.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη Βγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 
παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016 

 

 
Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 

16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Ώλάδνρν. 
 

16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

 
Άξζξν 17: Βγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο . 

 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΏ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
 Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Δ παξνχζα ηζρχεη 
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε». 
Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Α.Β.Τ.Ώ.  Κηιθίο),  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  
δ) ηνπο φξνπο φηη:  
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
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ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ,  
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Δ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Βιιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 17Ώ:  Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο   ε θ η έ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Α θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Β.Σ.Ώ.Ώ.-Σ..Μ.Β.Α.Β. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.  

 
Άξζξν 18: Δκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
…………….2018,  εκέξα ………. .  ξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνσθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσλησκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη ( 6 )  κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 20: Αεκνζηφηεηα - Ααπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΔΜΑΔ. 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί:   

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ) θαη ζην Αηαχγεηα. 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 
Βπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 
 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο , ( 

www.deyak.gr ). 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 
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Άξζξν 21: Αηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

21.1 Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θυσιθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο 
Β.Β., ησλ ρσξψλ ηνπ Β.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Α. / 
G.P.A. ), ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Βκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Β.Β. 
πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 
 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

Ώ. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
1. Ώπνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΒΒ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒC195 
ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒL192 
ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  
κε ην λ. 2803/2000 (Ώ΄ 48), 
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΒΒL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008 (Ώ΄166), 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), 
ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄ 215 ). 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 
Δ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Β.Π.Β.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη 
Β.Β.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

2. Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 

Ώλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Βιιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
 
Δ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
 
3. Ώπνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 
 
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε 
ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 
 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
 
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 
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(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
 
(ζ) Βάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ  αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία. 

 

4. Δ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
 

5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Βάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Ώλ ηα κέηξα 
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 
απφθαζε. 

 

 
ΐ. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Ώπνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 
 

[Β] Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016: 

 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Ώ΄75) ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο (ΣΒΤΑ) ηεο παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο ΒΏΏΑΔΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Ώ ηεο παξνχζαο, 
 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ΐ 

 
 

 

23.2 Αηθαηνινγεηηθά  (Ώπνδεηθηηθά κέζα). 
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Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 
ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 
Δ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Ώ θαη 22ΐ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Αήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.3 Αηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Ώ. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Δ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Ώ.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί 
ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Β.ΜΔ. 

(δ) Ώλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 
θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Ώ., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε –κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ 
άξζξνπ 22Ώ ηεο παξνχζαο. 

Ώλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

 

23.4 Αηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.ΐ. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην  νηθείν Βπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο «Τπεξεζίεο επηζθεπήο 
(πεξηειίμεηο) ειεθηξνθηλεηήξσλ» είηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Β.ΒΠ ζηελ Ώ1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο 
Δ/Μ.    
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( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο ππεξεζίεο-εξγαζίεο ν Ώλάδνρνο είλαη ππφρξενο λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη: 
 

 

23.5 Βπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο. 
 

 
Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 

24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη,  ηα αθφινπζα: 
 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.2 Ο θάθελοο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 

1) Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Ώ ηεο παξνχζαο β) 

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ΐ 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
  
Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 

θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Ώ΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 

δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Ώ΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 

15.4.2011,  

ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄ 215 ).  

 
Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
 
1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
 
Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 
 
1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ Ν.4412/2016.  
2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ  
4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  
6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  
7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο  
8)  δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 
 
Γ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
Αελ απαηηείηαη 
 
Μέξνο ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο (Βλφηεηεο Ώ έσο Α)  
Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα  
Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 
κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Βιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ).  
 
Δλφηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
Αελ απαηηείηαη. 
 
Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
Αελ απαηηείηαη. 
 
Δλφηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Αελ απαηηείηαη. 
 
Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ  
Αελ απαηηείηαη. 
 

 2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΒΜΔ  

3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο,  αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 
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Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Αηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-

mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 

γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 

επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 

έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 

φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Βπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 

απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

 

4) Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη:  
 

1) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ Μ23 /2018 κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

2) ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

3) ηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Α.. ηεο ΑΒΤΏΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4) Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX είηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΑΒΤΏΚ κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα.  

 
 

24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο. 

 

24.4 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Δ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ώλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο , ηφηε ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα 

θαζπζηέξεζεο : 

• 2,5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ, γηα ηηο πξψηεο επηά εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο θαζπζηέξεζεο θαη 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ γηα ηηο ππφινηπεο  

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Δ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία 

ππεξεζηψλ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Ώλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 

νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Ώλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Δ Ώλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Ώλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη ζα 

παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Ώλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ 

ηελ Βγγχεζε Καιήο Βθηέιεζεο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Βπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 5.000,00 €, 

ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Ώλαδφρνπ , ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη , θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θξαηήζεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ , θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ  κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 27.   ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΔΚΣΔΛΔΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ  ΚΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ. 

Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ  ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο.  Γηα 

θάζε κεράλεκα πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη επηζθεπή ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη κέζσ Fax απφ ηελ ΑΒΤΏΚ λα πξνρσξήζεη 

ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ώπφ ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε  πίζσ ζηελ ΑΒΤΏΚ, ην κέγηζην ρξνληθφ φξην είλαη δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο  παξάδνζεο ηνπ πξνο επηζθεπή κεραλήκαηνο  κεγαιχηεξε απφ δέθα πέληε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Ώλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα παξαιαβή, επηζθεπή θαη παξάδνζε 

κεραλήκαηνο θαη θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ δεθαπέληε  εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ,  ε ΑΒΤΏ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα 

πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 28.  ΓΝΧΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , ησλ θίιηξσλ απνζηδήξσζεο, ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

ιπκάησλ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα 

εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ηνπο 

ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ηπρφλ 

δαπαλψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο 

 θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 
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ΑΡΘΡΟ 29.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

 Ο Ώλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Δ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Βάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο 

ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο (ΣΒΤΑ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ελφηεηεο 

Ώ θα ΐ ηνπ κέξνπο ΕΕ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΕΕΕ (ιφγνη απνθιεηζκνχ). 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 

απηήο. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 22 Ώ (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

άξζξνπ 23.3 ηεο παξνχζαο,   εθφζνλ ην (α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Βπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Βπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 

ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ 

ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

 
Άξζξν 29: Αηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

Δ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε 
ηελ αξηζκ. ……….2018  Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  
 

 
 

Κηιθίο, 22/ 06 / 2018 
 
 
 

Βγθξίζεθε 
Ο Γεληθφο Αηεπζπληήο ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ 

πληάρζεθε 

 
 
 
 
 

Ώβξακίδεο Διίαο 
Υεκηθφο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Διεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
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ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΖ 13-215/26-6-2018 

Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
νηθνδνκηθψλ   πιηθψλ», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πξν ΦΠΑ. 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ: 
ΠΡΟΣΒΘΔΚΒ Δ ΠΡΧΣΔ ΠΏΡΏΓΡΏΦΟ ΜΒΣΏ ΣΟΝ ΠΕΝΏΚΏ Σεο ΒΛΕΑΏ 10. 
 
 
Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Α.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Εσάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη Αηεπζπληή Σ.Τ. 
ηεο Α.Β.Τ.Ώ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Α.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ   πιηθψλ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 10 
ΜαΎνπ 2018 θαη ψξα 10:00. 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο απνηππψζεθε ζε πξαθηηθφ ην 
νπνίν αλαγλψζηεθε ζηα κέιε ηνπ Α. θαη έρεη σο εμήο: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 10 Μαΐνπ 2018 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Βλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 

απόθαζες ηοσ Γ.. ηες Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίς κε ζέκα «πγθξόηεζε επηηξνπώλ Γηαγωληζκνύ θαη επηηξνπώλ 

παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε (άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο 

απφ: 

1. Γιοβανούδε Υρήζηο, Π.Δ. Πολιηικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς, λόγω κωλύμαηος ηοσ ηακηικού 
μέλοσς Κσριαδίδε Μιταήλ, Π.Δ. Οικονομολόγο ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς 

2. Παραγιό Ιωάννε, Π.Δ. Πολιηικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηες Δπιηροπής 
διαγωνιζμού, με αναπλερωηή ηον Αζλανίδε Υρήζηο, Π.Δ. Σοπογράθο Μετανικό ηες Γ.Δ.Τ.Α. 
Κιλκίς  

3. Καζκαμανίδοσ Οσρανία , Π.Δ. Οικονομολόγο ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς με αναπλερωηή ηον 
Αποζηολίδε Νικόλαο, Π.Δ. Υεμικό Μετανικό ηες ΓΔΤΑ Κιλκίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
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Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Βπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ 
ηα έγγξαθα απηά. 
 

1
ε
   ΣΔΨΛΟΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΔ 

Ώξηζκφο Μεηξψνπ Βπηκειεηεξίνπ: 275335 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Δ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ νκάδα ΐ) 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ 54/13-01-2011 

 χζηαζε Μνλνπξφζσπεο ΔΠΔ κε ηελ επσλπκία «ΣΔΨΛΟΡ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ», αξηζκφο 14445/10-01-2011 

 Α) Πψιεζε θαη εθρψξεζε 113 εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ κε ηελ 
επσλπκία «ΣΔΨΛΟΡ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΣΔΨΛΟΡ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΚΑΗ 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΔ», Β) Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο θαη γ) Κσδηθνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ απηήο κε αξηζκφ 1484/29-05-2014 

 Μεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ εηαηξίαο 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ 534/08-02-2016 

 Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε αξηζκφ 
858/01-12-2016 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, Σκήκα 
Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, κε αξ.πξ.:550036.782694 θαη εκεξνκελία: 05-03-2018 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο & Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο (Γ.Ο.Τ. 
Αζελψλ) κε αξ.δήισζεο:114/19-01-2017 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ.πξ.:239/05-04-2018 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Σερληθή Πξνζθνξά 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2112160407 – Email: info@tailors.gr  
 

2
ε
   ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ. 

Ώξηζκφο Μεηξψνπ Βπηκειεηεξίνπ: 54876 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Πξαθηηθφ Νν 118/07-05-2018 πλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. ηεο ΗΜΠΔΞ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ 
Α.Β.Δ.Δ.Δ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Απγνπζηή Αλησλίνπ φηη ε 
ζχλζεζε ησλ κειψλ Γ.. είλαη ζε ηζρχ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Απγνπζηή Αλησλίνπ γηα ηνλ 
ρξφλν, ηξφπν θαη ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Απγνπζηή Αλησλίνπ γηα ηνλ 
ρξφλν ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα 
Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. κε αξ.πξ.:583924.832277 θαη εκεξνκελία 04-05-2018 

 Ακηγέο Πηζηνπνίεζε Ηζηνξηθφηεηαο ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Θεζ/λίθεο, Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. κε αξ.πξ.:583924.832278 θαη εκεξνκελία 04-
05-2018 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ Αλψλπκεο Δηαηξίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 
Π.Δ. Θεζ/λίθεο, Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ κε αξ.πξ.:1189/06-02-2013 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:4923/26-09-2014 

mailto:info@tailors.gr
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 Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο, Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. κε αξ.πξ.:583924.832280 θαη 
εκεξνκελία 04-05-2018 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:18662/01-07-2014 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:26034/24-09-2014 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο, 
Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. κε αξ.πξ.:583924.832279 θαη εκεξνκελία 04-05-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:256224/05-
04-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 05-10-2018 

 χζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο κε κεηαηξνπή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 λ.2190/20 κε αξηζκφ 6565/29-09-2009 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:10814/14-10-2014 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:6992/07-07-2014 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:13591/23-11-2009 

 Σερληθή Πξνζθνξά 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310521415– Email: info@impexsa.gr 
 

3
ε
   ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΚΧΝ.ΠΑΤΛΟ  

Ώξηζκφο Γ.Β.ΜΔ.: 14209335000 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Δ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ νκάδα ΐ) 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο κεηξψνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο 
κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 585074.833949/04-05-2018, 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341027819 – Email: paylos70@yahoo.gr  
 

4
ε
   ΔΛΔΝΖ & ΦΧΣΔΗΝΖ ΣΟΤΜΑΝΗΓΟΤ Ο.Δ. 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Κιεηζηφο θάθεινο ζηνλ νπνίν πεξηείρε κφλν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
FAX: 2341023372 – Email: eliastouman75@hotmail.gr 
 

5
ε
   ΑΦΟΗ Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ. 

Ώξηζκφο Γ.Β.ΜΔ.: 14480535000 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο, Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ κε 
αξ.πξ.:587701.837706/09-05-2018 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Αζαλαζηάδε Ησάλλε φηη φια ηα 
πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο ηεο δηαθήξπμεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Αζαλαζηάδε Ησάλλε φηη ν ρξφλνο ηεο ηζρχο 
ηεο πξνζθνξάο είλαη 12 κήλεο, ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ρξφλνο θαη ν 
ηφπνο παξάδνζεο είλαη ζχκθσλνο κε απηφλ ηεο δηαθήξπμεο 

 Φπιιάδηα ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341026148 – Email: novaceramica@otenet.gr   

mailto:info@impexsa.gr
mailto:paylos70@yahoo.gr
mailto:eliastouman75@hotmail.gr
mailto:sgamanatidis@hotmail.com
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6
ε
   ΤΡΜΑΚ Α.Δ.  

Ώξηζκφο Μεηξψνπ Βπηκειεηεξίνπ: 82855 

 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γηνπκνχθε Σξχθσλα κέινπο ηεο εηαηξίαο φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β0 
δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα θαη ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη α) δελ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, β) δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη α) δελ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016, β) 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, γ) δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε νηθνλνκηθνχο 
θνξείο  κε ζηφρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, δ) δελ ππάξρεη θακία θαηάζηαζε 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε) δελ ππάξρεη θακηά θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ 
αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζη) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
δ) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, 
ε) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζ) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ην νπνίν 
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη ε 
ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηζρχεη γηα 12 κήλεο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη ππνρξενχηαη 
λα παξαδψζεη ηα πιηθά αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Πξαθηηθφ Γ.. κε Νν 401/09-05-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:163051/14-02-2018 θαη 
ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο, 
Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:571454.813819 θαη εκεξνκελία 11-04-2018 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο, Σκήκα 
Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:1062204/13-10-2017  θαη ηζρχεη κέρξη 22-11-2018 

 Ακηγέο Πηζηνπνηεηηθφ Ηζηνξηθφηεηαο θαηαρψξηζεο απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην 
Θεζ/λίθεο, Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:571454.813818 θαη εκεξνκελία 11-
04-2018 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:5114/02-05-
2013 απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο, Σκήκα Μεηξψνπ - Γ.Δ.ΜΖ. - ΤΜ κε 
αξ.πξ.:571454.813817 θαη εκεξνκελία 12-04-2018 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ κε αξ.πξ.:5114/02-05-
2013 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:389/25-01-1996 

 Φπιιάδηα Σερληθήο Πξνζθνξάο 
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  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη α) δεζκεχεηαη 
λα ηεξήζεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο , β) δελ ζα 
ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαη γ) ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Καξθή Ησάλλε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξίαο φηη δελ ππάξρεη 
εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιέο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο Καξθή Αξγπξψο αληηπξνέδξνπ ηεο εηαηξείαο φηη δελ ππάξρεη εηο 
βάξνο ηεο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιέο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310799795 – Email: syrmak@otenet.gr  

 

7
ε
   ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

Ώξηζκφο Μεηξψνπ Βπηκειεηεξίνπ: 10377 

 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κε αξ.πξ.:1408/10-05-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:17588/07-05-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341024996 – Email: dimitriadis.lock@gmail.com  

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο αξρηθά δηαπίζησζε ηα εμήο: 

 Οη επηρεηξήζεηο κε ηηο επσλπκίεο: «ΣΔΪΛΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΥΡΩΜΑΣΩΝ ΔΠΔ»,«ΙΜΠΔΞ 
Α.Β.Δ.Δ.Δ.»,«ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΚΩΝ.ΠΑΤΛΟ» θαη «ΑΦΟΙ Β.ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ Ο.Δ.» δελ θαηέζεζαλ 
αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη πξνζθφκηζαλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 ρσξίο λα έρεη κνλνγξαθέο ζε 
φιεο ηηο ζειίδεο (ήηαλ ππνγεγξακκέλν ζην ηέινο ηεο ΣΔΤΓ), νπφηε δελ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ 
δηαγσληζκφ, 

 Ζ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία: «ΔΛΔΝΗ & ΦΩΣΔΙΝΗ ΣΟΤΜΑΝΙΓΟΤ Ο.Δ.»  
δελ αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ηεο δηαθήξπμεο, νπφηε δελ γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ 
(ζηνλ θιεηζηφ θάθειν πεξηείρε κφλν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά), 

 Ζ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία: «ΤΡΜΑΚ Α.Δ.» δελ θαηέζεζε αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο 
ζηνλ δηαγσληζκφ, νπφηε δελ γίλεηαη δεθηή. 

 
Γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία: «ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» δελ 
δηαπηζηψζεθαλ ζθάικαηα νπφηε γίλεηαη δεθηή ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3.1.2, ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη κνλνγξάθηεθε  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Β.Α. .  
Δ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε 
πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΟΜΑΓΑ Α' ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  CPV: 44111000-1 

mailto:syrmak@otenet.gr
mailto:dimitriadis.lock@gmail.com
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Α/Α ΤΛΗΚΑ ΜΟΝΑΓΑ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 ΤΟΠΑΓΕ ΣΤΒΞΑΝΚ ΝΕΡΑΟΚΝ 5*10*20 TEMAXIO 1 0,49 0,49 

2 ΓΞΩΕ 9*15*35 TEMAXIO 1 0,35 0,35 

3 ΟΠΞΝΚΑ 18*15*35 TEMAXIO 1 0,55 0,55 

4 ΧΑΞΤΒΔΚΠΚ ΠΞΚΟΚ ΝΤΡΔΕΟΑΣ  (S500s) Χγρ. 1 1,00 1,00 

5 ΣΚΟΕΠΣΞΚΙ 19*19*39 ΣΕΟΑΧΚ 1 0,70 0,70 

6 ΕΣΚΟ ΒΑ SV-15 (1η ςτρώςη χρώματοσ γκρι) ΣΕΟ. 25 Χγρ. 1 5,00 5,00 

7 ΕΣΚΟ ΒΑ SV-20 (2η ςτρώςη χρώματοσ λευκοφ) ΣΕΟ. 25 Χγρ. 1 6,00 6,00 

8 ΕΣΚΟ ΒΑ SV-10 (Οια ςτρώςη τελική χρώματοσ λευκοφ) ΣΕΟ. 25Χγρ. 1 6,00 6,00 

9 ΑΞΤΟΚΠΣΑΚΠΚΑ 50μετρα ΣΕΟ 1 3,00 3,00 

10 ΦΕΞΚΖΞ (ΟΠΞΕ) ISOPRESS πάχουσ 2,5 εκ. Σ.Ο. 1 3,00 3,00 

11 ΦΕΞΚΖΞ (ΟΠΞΕ) ISOPRESS πάχουσ 3,0 εκ. Σ.Ο. 1 3,30 3,30 

12 ΦΕΞΚΖΞ (ΟΠΞΕ) ISOPRESS πάχουσ 5,0 εκ. Σ.Ο. 1 5,50 5,50 

13 ΑΡΟΣΝ ΠΞΑΝΚΔΚΩΠ Χγρ. 1 0,90 0,90 

14 ΠΞΑΝΑΝΚΑ ΔΑΠΕΔΤ Θ ΣΚΧΤ ΕΩΣΕΡΚΝΤ ΧΩΡΤ Σ.Ο. 1 10,00 10,00 

15 ΡΤΞΕΚΑ ΣΕΓΗ (πρoζλευςησ Σςεχίασ) Ν.Ο. 1 230,00 230,00 

16 ΝΕΡΑΟΚΔΚΑ ΞΞΑΠΔΚΝΤ ΣΤΠΤ ΣΕΟ. 1 0,50 0,50 

17 ΝΕΡΑΟΚΔΚΑ ΒΤΖΑΠΣΚΠΤ ΣΤΠΤ ΣΕΟ. 1 0,50 0,50 

18 ΝΕΡΑΟΚΔΚΑ ΓΑΞΞΚΝΤ ΣΤΠΤ ΣΕΟ. 1 0,50 0,50 

19 ΝΡΤΦΕ ΝΕΡΑΟΚΔΚΩΠ ΣΕΟ. 1 1,10 1,10 

20 ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠΗ ΞΑΟΑΡΚΠΑ ΣΡΑΠΕΖΕΚΔΗ Σ.Ο. 1 1,20 1,20 

21 ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠΗ ΝΤΟΟΑΣΕΚΔΗ ΞΑΟΑΡΚΠΑ Σ.Ο. 1 1,20 1,20 

22 ΦΤΞΞΑ ΟΞΤΒΔΤ ΕΠΚΣΕΓΑΗ Χγρ. 1 3,30 3,30 

23 ΤΔΡΡΡΗ ΡΚΖΠΣΚΑ Φ125 Ο.Ο. 1 5,40 5,40 

24 ΤΔΡΡΡΗ ΝΑΣΑΝΡΤΦΗ Φ80 Ο.Ο. 1 6,80 6,80 

25 ΓΩΠΚΑ ΩΞΗΠΑ ΤΔΡΡΡΗ 72ο ΣΕΟ. 1 6,70 6,70 

26 ΓΩΠΚΑ ΩΞΗΠΑ ΤΔΡΡΡΗ 87ο ΣΕΟ. 1 19,50 19,50 

27 ΩΞΗΠΑ ''S'' ΣΕΟ. 1 6,70 6,70 

28 ΔΚΑΝΞΑΔΩΗ ΩΞΗΠΑ ΣΕΟ. 1 19,90 19,90 

29 ΣΗΡΚΓΟΑ ΩΞΗΠΑ ΒΚΔΩΣ ΣΕΟ. 1 3,30 3,30 

30 ΑΓΝΚΣΡ ΤΔΡΡΡΗ ΣΕΟ. 1 2,50 2,50 

31 ΝΑΣΕΒΑΚΑ ΤΔΡΡΡΗ ΣΕΟ. 1 6,50 6,50 

32 ΟΤΦΑ ΩΞΗΠΑ ΣΕΟ. 1 4,80 4,80 

33 ΑΠΞΗΡΗ ΩΞΗΠΑ ΣΕΟ. 1 7,00 7,00 

34 ΦΕΞΚΖΞ (ΞΕΤΝ) 15 χγρ./κ.μ. Ν.Ο. 1 39,5 39,5 

35 ΟΕΟΒΡΑΠΗ ΓΚΑ ΣΕΓΑΠΩΗ ΡΤΞΚΠΗ ΣΕΓΗ Σ.Ο. 1 0,90 0,90 

36 ΑΦΑΞΣΠΑΠ ΟΕ ΑΞΤΟΚΠΚ Σ.Ο. 1 5,00 5,00 

37 ΣΚΟΕΠΣΑ (ΑΝΚ) ΣΕΟ. 50 Χγρ. 1 3,80 3,80 

38 ΣΚΟΕΠΣΑ (ΑΝΚ) ΣΕΟ. 25 Χγρ. 1 2,50 2,50 

39 ΠΞΑΝΕ ΠΕΖΔΡΟΚΤ 40*40 ΣΕΟΑΧΚΑ 1 1,20 1,20 

40 ΠΞΑΝΕ ΠΕΖΔΡΟΚΤ 40*40 Ξειαςμζνεσ Γκρι  ΣΕΟΑΧΚΑ 1 1,40 1,40 

41 ΠΞΑΝΕ ΠΕΖΔΡΟΚΤ 50*50 ΣΕΟΑΧΚΑ 1 1,70 1,70 

42 ΑΟΟ Ν.Ο. 1 19,00 19,00 

43 ΑΒΕΣΗ  (ΑΝΚ) ΣΕΟΑΧΚΑ 1 1,50 1,50 

44 ΠΞΕΓΟΑ Σ131 διαςτάςεων 5μ.*2μ. ΣΕΟΑΧΚΑ 1 19,00 19,00 
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45 ΠΕΣΡΑ ΑΝΑΠΠΚΣΗ ΝΑΒΑΞΑ Σ.Ο 1 6,00 6,00 

46 ΑΠΑΟΕΚΝΣ Ν.Ο. 1 19,00 19,00 

47 3Α ΞΑΣΟΕΚΤ Ν.Ο. 1 27,00 27,00 

48 ΝΡΑΠΕΔΑ Ο.Ο. 1 4,00 4,00 

49 ΑΖΞΚΣ (ενδεικτικοφ τφπου ISOMAT) Χγρ. 1 3,00 3,00 

50 ΠΕΣΡΑ ΝΑΒΑΞΑ (ΝΟΟΕΠΗ) Σ.Ο. 1 16,50 16,50 

51 ΣΚΟΕΠΣΩΞΗΠΑ Φ40 Ο.Ο. 1 12,00 12,00 

52 ΣΚΟΕΠΣΩΞΗΠΑ Φ60 Ο.Ο. 1 21,00 21,00 

53 ΣΚΟΕΠΣΩΞΗΠΑ Φ80 Ο.Ο. 1 31,50 31,50 

54 ΣΚΟΕΠΣΩΞΗΠΑ Φ100 Ο.Ο. 1 45,00 45,00 

55 ΞΑΟΑΡΛΠΑ 2Χ1Χ1,25χιλ. Χγρ. 1 0,95 0,95 

56 ΞΑΟΑΡΛΠΑ 2Χ1Χ1χιλ. Χγρ. 1 0,95 0,95 

57 ΞΑΟΑΡΛΠΑ ΝΡΚΙΑΡΑΝΚ 2Χ1Χ1,25χιλ. Χγρ. 1 0,95 0,95 

58 ΚΔΗΡΠΑΑΞΚ ΓΩΠΚΑΝΚ 40*40*3 χιλ. Χγρ. 1 2,50 2,50 

59 ΩΞΗΠΕ ΟΡΦΗ Χγρ. 1 1,00 1,00 

60 ΝΚΞΔΝΚ Χγρ. 1 0,90 0,90 

61 ΔΝΚ Χγρ. 1 0,95 0,95 

62 ΞΑΟΕ Χγρ. 1 0,90 0,90 

63 ΠΞΑΝΕ (ΒΑΕΚ) ΚΔΕΡΕΠΚΕ ΟΕ ΠΕ  Χγρ. 1 1,50 1,50 

64 ΩΞΗΠΕ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΤ Χγρ. 1 0,80 0,80 

65 ΠΞΤΤΡΕΙΑΠΗ ΟΕΓΑΞΗ (ΑΦΡ)  ΣΕΟ. 1 3,00 3,00 

66 ΠΞΤΤΡΕΙΑΠΗ ΟΕΓΑΞΗ (ΑΦΡ) ΧΑΟΗΞΗ ΔΚΓΝΩΗ. ΣΕΟ. 1 3,50 3,50 

67 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ ½'' Ο.Ο. 1 1,50 1,50 

68 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ ¾'' Ο.Ο. 1 2,10 2,10 

69 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 1' Ο.Ο. 1 3,00 3,00 

70 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 1 ¼'' Ο.Ο. 1 4,00 4,00 

71 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 1 ½'' Ο.Ο. 1 5,00 5,00 

72 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 2'' Ο.Ο. 1 6,70 6,70 

73 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 2 ½'' Ο.Ο. 1 8,50 8,50 

74 ΚΔΗΡΩΞΗΠΑ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 3'' Ο.Ο. 1 10,90 10,90 

75 ΠΞΕΓΟΑ ΠΕΡΚΦΡΑΡΗ ΔΚΝΣΤΩΣ Πο 12 Σ.Ο. 1 0,90 0,90 

76 ΠΞΕΓΟΑ ΠΕΡΚΦΡΑΡΗ ΔΚΝΣΤΩΣ Πο 14 Σ.Ο. 1 1,00 1,00 

77 

ΠΞΕΓΟΑ ΠΕΡΚΦΡΑΡΗ ΠΠΣΑΡΚΣ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ 7,5*5 
(1,8Χ1,8 χιλ.) Σ.Ο. 1 1,15 1,15 

78 

ΠΞΕΓΟΑ ΠΕΡΚΦΡΑΡΗ ΠΠΣΑΡΚΣ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ 5*5 
(1,8Χ1,8 χιλ.) Σ.Ο. 1 1,40 1,40 

79 

ΠΞΕΓΟΑ ΠΕΡΚΦΡΑΡΗ ΠΠΣΑΡΚΣ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ 10,0*6 
(2,2Χ2,4 χιλ.) Σ.Ο. 1 1,50 1,50 

80 ΤΡΟΑ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ Πο 8 1,3 mm Χγρ. 1 1,70 1,70 

81 ΤΡΟΑ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ Πο 10 1,5 mm Χγρ. 1 1,60 1,60 

82 ΤΡΟΑ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ Πο 12 1,8 mm Χγρ. 1 1,50 1,50 

83 ΤΡΟΑ ΓΑΞΒΑΠΚΟΕΠ Πο 13-No 17 2,0-3,0 mm Χγρ. 1 1,40 1,40 

84 ΤΡΟΑ (ΟΑΤΡ) Πο7 Χγρ. 1 1,20 1,20 

85 ΤΡΟΑ ΑΓΝΑΙΩΣ 60 m 2 mm ΣΕΟ. 1 10,00 10,00 

86 ΤΡΟΑ ΑΓΝΑΙΩΣ 100 m 1,6 mm ΣΕΟ. 1 10,00 10,00 

87 ΤΡΟΑ ΑΓΝΑΙΩΣ 200 m 1,6 mm ΣΕΟ. 1 21,50 21,50 

88 ΣΕΠΣΩΣΗΡΕ ΤΡΟΑΣ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ Π 100 ΣΕΟ. 1 0,50 0,50 

89 ΤΡΟΑΣΧΚΠ Χγρ. 1 4,00 4,00 
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90 ΟΑΡΟΑΡΑ ΝΑΒΑΞΑ 2εκ. Σ.Ο. 1 21,00 21,00 

91 ΟΑΡΟΑΡΑ ΝΑΒΑΞΑ 3εκ. Σ.Ο. 1 27,00 27,00 

92 ΚΝΔΟΚΝ ΓΤΨ Χγρ. 1 0,20 0,20 

93 ΡΤΞΑ ΓΚΑ ΠΑΓΝΑΝΚΑ 180Χ9,5Χ4 εκ. ΣΕΟ. 1 4,50 4,50 

94 ΡΤΞΑ ΓΚΑ ΠΑΓΝΑΝΚΑ 180Χ5,5,5Χ4 εκ. ΣΕΟ. 1 4,00 4,00 

95 ΓΤΨΑΠΚΔΑ ΑΠΞΗ 1200Χ2500Χ12,5 mm ΣΕΟ. 1 6,00 6,00 

96 ΓΤΨΑΠΚΔΑ ΑΠΞΗ 1200Χ3000Χ12,5 mm ΣΕΟ. 1 6,50 6,50 

97 ΓΤΨΑΠΚΔΑ ΑΠΙΤΓΡΗ 1200Χ2500Χ12,5 mm ΣΕΟ. 1 8,00 8,00 

98 ΓΤΨΑΠΚΔΑ ΠΤΡΑΠΣΧΗ 1200Χ2600Χ12,5 mm ΣΕΟ. 1 7,00 7,00 

99 ΝΑΠΑΞΚ ΡΦΗ CD 60X27mm 4m ΣΕΟ. 1 2,50 2,50 

100 ΠΕΡΚΟΕΣΡΚΝ ΝΑΠΑΞΚ ΡΦΗ 37Χ28X18mm 3m ΣΕΟ. 1 1,50 1,50 

101 ΣΡΩΣΗΡΑ 75Χ35Χ3000 mm ΣΕΟ. 1 2,00 2,00 

102 ΣΡΩΣΗΡΑ UW 50X40X3000 mm ΣΕΟ. 1 2,10 2,10 

103 ΡΙΣΑΣΗ CW 50Χ50 mm 3m ΣΕΟ. 1 2,90 2,90 

104 ΡΙΣΑΣΗ CW 75Χ50 mm 3m ΣΕΟ. 1 3,00 3,00 

105 ΓΩΠΚΑ ΟΕΣΑΞΞΚΝΗ ΓΑΞΒΑΠΚΖΕ 35Χ27 mm 3m ΣΕΟ. 1 1,20 1,20 

106 ΓΩΠΚΝΡΑΠ ΟΕΣΑΞΚΝ ΓΤΨΑΠΚΔΑ 31Χ31 mm 3m ΣΕΟ. 1 1,10 1,10 

107 ΓΩΠΚΝΡΑΠ ΣΚΧΠΚΜΑ 36Χ36 mm 2800 mm ΣΕΟ. 1 1,00 1,00 

108 ΒΤΟΑ ΝΑΡΦΩΣ 6Χ40 mm ΝΤΣΚ 100 ΣΕΟ. 1 3,00 3,00 

109 ΒΚΔΑ ΓΤΨΑΠΚΔΑ SBS 3,5X25 mm ΝΤΣΚ 1.000 ΣΕΟ. 1 4,00 4,00 

110 ΒΚΔΑ ΓΤΨΑΠΚΔΑ SBS 3,5X35 mm ΝΤΣΚ 1.000 ΣΕΟ. 1 6,00 6,000 

111 ΑΤΣΝΞΞΗΣΗ ΓΑΖΑ DS230 20 m ΣΕΟ. 1 0,90 0,90 

112 ΑΤΣΝΞΞΗΣΗ ΓΑΖΑ DS230 90 m ΣΕΟ. 1 3,00 3,00 

113 ΠΣΚΖΑ ΑΠΑΡΣΗΗ 250 mm ΣΕΟ. 1 0,10 0,10 

114 ΠΣΚΖΑ ΑΠΑΡΣΗΗ 500 mm ΣΕΟ. 1 0,15 0,15 

115 ΠΣΚΖΑ ΑΠΑΡΣΗΗ 1000 mm ΣΕΟ. 1 0,20 0,20 

116 ΑΓΓΚΣΡ ΟΕ ΕΞΑΣΗΡΚ ΓΚΑ ΝΑΠΑΞΚ C 60X27 mm ΣΕΟ. 1 0,20 0,20 

117 ΠΞΑΝΑΝΚΑ ΔΑΠΕΔΤ Θ ΣΚΧΤ ΕΩΣΕΡΚΝΤ ΧΩΡΤ Ο² 1 7,00 7,00 

        ΤΝΟΛΟ 898,69 

        Φ.Π.Α.24% 215,68 

        ΤΝΟΛΟ 1.114,37 

  
ΟΜΑΓΑ Β' ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8  

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΞΤΤΡΕΙΑΠΗ ΟΕΓΑΞΗ (ΑΦΡ) ΣΕΟΆΧΚΑ  1 3,00 3,00 

2 ΧΑΞΝΑ ΟΕ ΝΚΠΗΣ ΝΡΚΝ ΟΕ ΠΑΡΚΟΑΔΚ ΡΑΞΒΑΠΚΖΕ Ο8 ΣΕΟΆΧΚΑ  1 0,50 0,50 

3 ΧΑΞΝΑ ΟΕ ΝΚΠΗΣ ΝΡΚΝ ΟΕ ΠΑΡΚΟΑΔΚ ΡΑΞΒΑΠΚΖΕ Ο10 ΣΕΟΆΧΚΑ  1 0,70 0,70 

4 ΤΑΞΒΑΟΒΑΝΑ ΟΕ ΑΞΤΟΚΠΚ 5cm πάχουσ ΟΕΣΡ 1 2,00 2,00 

5 ΤΠΑ Πο6  ΣΕΟ.100 ΣΕΟΆΧΚΑ 1 0,30 0,30 

6 ΡΤΞΒΚΔΕ 0,05cm  ΣΕΟ.100 ΣΕΟΆΧΚΑ 1 1,00 1,00 

7 ΤΡΟΑ ΨΚΞ  ΝΚΞ 1 1,20 1,2 

8 ΣΑΚΠΚΑ ΑΞΤΟΚΠΚΤ 50 μζτρα ΣΕΟΑΧΚΑ  1 3,50 3,50 

9 ΗΞΕΝΣΡΔΚΑ 2,5 χιλ. ΝΚΞ 1 2,50 2,50 

10 ΣΚΟΕΠΣΧΡΩΟΑ ΞΕΤΝ 15ΝΚΞΑ  ΣΕΟ 1 20,00 20,00 

11 ΤΔΡΧΡΩΟΑ 15ΝΚΞΑ ΣΕΟ 1 8,50 8,50 

12 ΠΞΑΣΚΝ 15ΝΚΞΑ ΣΕΟ 1 19,50 19,50 
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13 ΠΚΠΕΞΑ Πο40 ΣΕΟ 1 1,00 1,00 

14 ΠΚΠΕΞΑ Πο50 ΣΕΟ 1 2,00 2,00 

15 ΡΞΞ ΣΤΠΤ ROLEX TEM 1 3,50 3,50 

16 ΡΞΞ  ΟΚΝΡ  ΣΕΟ 1 2,00 2,00 

17 ΑΠΣΑΞΑΝΣΚΝΑ ΡΞΑΝΚΑ  ΣΕΟ 1 0,50 0,50 

18 ΞΑΔΟΠΓΚΑ ΟΕ ΑΣΑΡΚ ΟΠΞΕ 1ΝΚΞΤ ΣΕΟ 1 5,00 5,00 

19 ΞΑΔΟΠΓΚΑ ΟΕ ΑΣΑΡΚ  ΝΝΝΚΠΗ 1ΝΚΞΤ ΣΕΟ 1 5,00 5,00 

20 ΑΣΑΡΚ ΓΝΡΚ 1ΝΚΞ ΣΕΟ 1 3,00 3,00 

21 ΓΝΑΖΠΣΑΠΑΞΚΑ KNIPEX No20 TEM 1 15,00 15,00 

22 ΓΝΑΖΠΣΑΠΑΞΚΑ KNIPEX No25 TEM 1 18,00 18,00 

23 ΓΝΑΖΠΣΑΠΑΞΚΑ KNIPEX No30 TEM 1 24,00 24,00 

24 ΤΔΡΑΤΞΚΝΤ ΝΑΒΤΡΕ 1΄΄ CE ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

25 ΤΔΡΑΤΞΚΝΤ ΝΑΒΤΡΕ 11/2΄΄ CE ΣΕΟ 1 6,00 6,00 

26 ΤΔΡΑΤΞΚΝΤ ΝΑΒΤΡΕ 2΄΄ CE ΣΕΟ 1 9,00 9,00 

27 ΤΔΡΑΤΞΚΝΤ ΝΑΒΤΡΕ 3΄΄ CE ΣΕΟ 1 14,00 14,00 

28 ΤΔΡΑΤΞΚΝΤ ΝΑΒΤΡΕ 4΄΄ CE ΣΕΟ 1 17,00 17,00 

29 ΓΩΠΚΑΝ ΣΡΧ ΟΚΝΡ  900W 125mm ΣΕΟ 1 25,00 25,00 

30 ΔΚΝΚ ΝΠΗ INOX 125mm ΣΕΟ 1 0,50 0,50 

31 ΔΚΝΚ ΝΠΗ METAL 230mm ΣΕΟ 1 0,90 0,90 

32 ΔΚΝΚ ΝΠΗ ΣΚΟΕΠΣΤ 230mm ΣΕΟ 1 0,90 0,90 

33 ΝΑΣΑΒΚΔΚΑ ΚΚΑ ΟΚΝΡΑ CE ΣΕΟ 1 1,30 1,30 

34 ΝΑΣΑΒΚΔΚΑ ΚΚΑ ΟΕΓΑΞΑ CE ΣΕΟ 1 1,80 1,80 

35 ΝΑΣΑΒΚΔΚΑ ΣΡΑΒΝΑΣΑΒΚΔΑ  ΟΚΝΡΑ CE ΣΕΟ 1 1,50 1,50 

36 ΝΑΣΑΒΚΔΚΑ ΣΡΑΒΝΑΣΑΒΚΔΑ  ΟΚΝΡΑ CE ΣΕΟ 1 1,5 1,50 

37 ΝΑΣΑΒΚΔΚΑ ΣΡΑΒΝΑΣΑΒΚΔΑ  ΟΕΓΑΞΑ CE ΣΕΟ 1 2,00 2,00 

38 ΕΣ ΑΞΕΠ ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

39 ΠΕΠΑ ΟΚΝΡΗ KNIPEX ΣΕΟ 1 9,00 9,00 

40 ΠΕΠΑ MΕΓΑΞΗ KNIPEX ΣΕΟ 1 11,00 11,00 

41 ΦΤΡΚ 500γραμ. ΣΕΟ 1 2,50 2,50 

42 ΦΤΡΚ 1000γραμ. ΣΕΟ 1 2,00 2,00 

43 ΦΤΡΚ 1500γραμ. ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

44 ΠΑΤΞΠ ΔΚΑΦΑΠΗ  ΝΚΞΑ 1 2,50 2,50 

45 ΨΑΞΚΔΚ ΓΚΑ ΚΔΗΡ ΟΚΝΡ  ΣΕΟ 1 7,00 7,00 

46 ΑΞΤΚΔΑ ΚΠΧ 304 8mm ΝΚΞΑ 1 9,00 9,00 

47 ΑΞΤΚΔΑ ΚΠΧ 304 10mm ΝΚΞΑ 1 11,00 11,00 

48 ΠΑΤΣΚΝΑ ΚΠΧ 304 Ο8 ΣΕΟ 1 1,50 1,50 

49 ΠΑΤΣΚΝΑ ΚΠΧ 304 Ο10 ΣΕΟ 1 2,50 2,50 

50 ΠΑΤΣΚΝΑ ΚΠΧ 304 Ο12 ΣΕΟ 1 3,80 3,80 

51 ΔΡΑΠΑΠ ΝΡΤΣΚΝ- ΠΕΡΚΣΡΦΚΝ 850 W TEM 1 75,00 75,00 

52 ΔΚΝ ΙΑΟΠΝΠΣΚΝΤ 255mm 40 ΔΠΣΚΑ  ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

53 ΔΚΝ ΙΑΟΠΝΠΣΚΝΤ 255mm 80 ΔΠΣΚΑ ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

54 ΟΕΚΠΕΖΑ 4,2mm 23μετρα ΣΕΟ 1 5,00 5,00 

55 ΕΡΑΡΣΤΗ  ΙΑΟΠΝΠΣΚΝΤ ΕΠΑΓΓΕΞΟΑΣΚΝΗ  ΣΕΟ 1 15,00 15,00 

56 ΝΡΑΠ ΝΗΠΤ ΟΕ ΠΡΣΑΣΕΤΣΚΝ ΠΞΕΓΟΑ ΝΑΚ ΩΣΑΠΚΔΕ  ΣΕΟ 1 11,00 11,00 

57 ΞΑΟΑ ΑΞΤΠΡΚΠΤ  50cm ΣΕΟ 1 23,00 23,00 

58 ΑΞΤΚΔΑ ΑΞΤΠΡΚΠ 36 ΔΠΣΚΑ  ΣΕΟ 1 8,00 8,00 



 

 

60 

 

59 ΓΩΠΚΑΝΗ ΝΕΦΑΞΗ (ΕΣ ΓΡΑΠΑΖΚΑ) ΙΑΟΠΝΠΣΚΝΤ  ΣΕΟ 1 33,00 33,00 

60 ΝΕΦΑΞΗ ΙΑΟΠΝΠΣΚΝΤ ΟΕ ΔΚΠΞ ΠΗΟΑ  ΣΕΟ 1 4,00 4,00 

61 ΤΡΟΑ ΗΞΕΝΣΡΝΞΞΗΗ  5kg 1mm ΣΕΟ 1 10,00 10,00 

62 ΝΑΞΑ ΑΞΤΟΚΠΛΤ ΔΚΠΞΗ 2,5μετρα  ΣΕΟ 1 78,00 78,00 

63 ΝΑΞΑ ΡΤΞΚΠΗ ΔΚΠΞΗ 2μετρα  ΣΕΟ 1 19,00 19,00 

64 ΝΑΡΣΚ ΟΕΣΑΦΡΆ ΟΕ ΔΤ ΣΡΧΤ  ΣΕΟ 1 25,00 25,00 

65 ΧΕΚΡΝΚΠΗΣ ΠΑΞΕΣΦΡ 2,5τον. Για ευροπαλζτα ΣΕΟ 1 155,00 155,00 

66 ΦΣΤΑΡΚ ΟΤΣΕΡ  ΝΟΠΞΕ ΣΕΟ 1 8,00 8,00 

67 ΦΣΤΑΡΚ  ΑΟΟΤ ΝΟΠΞΕ ΣΕΟ 1 6,00 6,00 

68 ΦΣΤΑΡΚ  ΝΤΡΣ ΣΥΠΤ ΙΕΑΞΠΚΝΗ ΝΟΠΞΕ ΣΕΟ 1 7,00 7,00 

69 ΓΝΑΟΑ ΝΟΠΞΕ 2kg ΣΕΟ 1 6,00 6,00 

70 ΝΕΠΑΡΠΚ ΚΝΔΟΩΠ ΝΟΠΞΕ ΣΕΟ 1 5,00 5,00 

71 ΚΞΚΝΠΚ ΔΚΑΦΑΠΗ 300ml ΣΕΟ 1 1,50 1,50 

        ΤΝΟΛΟ 799,40 

        Φ.Π.Α24% 191,85 

        ΤΝΟΛΟ 991,25 

 

Με ην ππ’ αξηζκ. 1422/11-05-2018 έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ δεηήζεθε ε πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ 
θαηαθύξωζεο από ην Γεκεηξηάδε Γεώξγην ηνπ Γεκεηξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα θαη κεηά απφ ζπλερείο ζπζθέςεηο θαη ιφγσ ακθηβνιηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΒΑ, ε Β.Α. 
έθξηλε ηα παξαπάλσ  σο επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη 
δηφξζσζε, εθηφο ηεο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΒΛΒΝΔ & ΦΧΣΒΕΝΔ ΣΟΤΜΏΝΕΑΟΤ 
Ο.Β.», βάζεη ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 56, παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΒΒ).   

ΐάζεη ηνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1617/25-05-2018 εγγξάθνπ ηεο ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ θάιεζε φινπο ηνπο 
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, εθηφο ηεο εηαηξείαο  «ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», ηεο 
νπνίαο αλνίρηεθε ε νηθνλνκηθή πξνθνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα 
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ δηαγσληζκνχ. ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν νξίζηεθε σο εκεξνκελία ε 29ε 
Ματνπ 2018 θαη ψξα 9.00 πκ. ηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε παξνπζηάζηεθαλ απηνπξνζψπσο νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ κε επσλπκία «ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΚΩΝ.ΠΑΤΛΟ» θαη «ΑΦΟΙ Β.ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ 
Ο.Δ.», ελψ κε email εζηάιεζαλ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «ΣΔΪΛΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΥΡΩΜΑΣΩΝ ΔΠΔ». 
Καηά ηε ζπλεδξίαζε πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο «ΤΡΜΑΚ Α.Δ.» πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 9.15 πκ. ην 
πξναλαθεξζέλ έγγξαθν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1617/25-05-2018 νξίδνληαλ ξεηά φηη ε 
ζπλεδξίαζε ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ζηηο 9.00 πκ θαη επνκέλσο δελ έγηλε δεθηφο θαη σο εθ 
ηνχηνπ δελ αλνίρηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

 Για ηεν εηαιρεία «ΣΔΪΛΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΥΡΩΜΑΣΩΝ ΔΠΔ» πξαγκαηνπνηήζεθε 
αληηπαξαβνιή, απφ ηελ ΔΓ, κεηαμχ ηνπ ππνβιεζέληνο ζην δηαγσληζκφ ΣΔΤΓ κε απηφ πνπ 
εζηάιε κε email θαη πξνέθπςε φηη πεξηείρε ηα ίδηα ζηνηρεία θαη πεξηείρε κνλνγξαθέο ζε φιεο 
ηηο ζειίδεο. Δπίζεο εζηάιε θαη αίηεζε ζπκκεηνρήο. Αθνχ ηθαλνπνηνχζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο εγγξάθνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1617/25-05-2018, απνθαζίζηεθε λα 
γίλεη δεθηή ε εηαηξεία θαη λα αλνηρηεί ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΚΧΝ.ΠΑΤΛΟ» κνλφγξαςε φιεο 
ηηο ζειίδεο ηνπ ΣΔΤΓ θαη πξνζθφκηζε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Αθνχ 
ηθαλνπνηνχζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο εγγξάθνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
1617/25-05-2018, απνθαζίζηεθε λα γίλεη δεθηή ε εηαηξεία θαη λα αλνηρηεί ε νηθνλνκηθή ηεο 
πξνζθνξά. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΑΦΟΗ Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ.» κνλφγξαςε φιεο ηηο 
ζειίδεο ηνπ ΣΔΤΓ θαη πξνζθφκηζε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Αθνχ ηθαλνπνηνχζε 
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ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο εγγξάθνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1617/25-05-2018, 
απνθαζίζηεθε λα γίλεη δεθηή ε εηαηξεία θαη λα αλνηρηεί ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά. 

 Ζ εηαηξεία «ΗΜΠΔΞ Α.Β.Δ.Δ.Δ.» δελ κεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε θαη επνκέλσο δελ αλνίρηεθε ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3.1.2, ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ «ΣΔΨΛΟΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΔ» , «ΑΒΡΑΜΗΓΖ 
ΚΧΝ.ΠΑΤΛΟ», «ΑΦΟΗ Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ.» θαη κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Β.Α. 
  
Δ εηαηξεία «ΣΔΨΛΟΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΔ» ζπκκεηείρε ζηελ ΟΜΑΓΑ Β' (ΥΡΧΜΑΣΑ-
ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8), ε εηαηξεία  «ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΚΧΝ.ΠΑΤΛΟ» ζπκκεηείρε ζηελ (ΟΜΑΓΑ Β' 
ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8) θαη ε εηαηξεία «ΑΦΟΗ Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ.» ζπκκεηείρε θαη 
ζηηο δχν νκάδεο (ΟΜΑΓΑ Α' ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  CPV: 44111000-1 & ΟΜΑΓΑ Β' ΥΡΧΜΑΣΑ-
ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8). Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη 
ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθεο νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: 
 

«ΣΔΨΛΟΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΔΠΔ» 

  ΟΜΑΓΑ Β' ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8  

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΟΛΤΟΤΡΒΘΏΝΔ ΜΒΓΏΛΔ (ΏΦΡΟ) ΣΒΜΆΥΕΏ  1 3,30 € 3,30 € 

2 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ8 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,70 € 0,70 € 

3 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ10 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,70 € 0,70 € 

4 ΤΏΛΟΐΏΜΐΏΚΏ ΜΒ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟ 5cm πάρνπο ΜΒΣΡΟ 1 2,40 € 2,40 € 

5 ΟΤΠΏ Νν6  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 0,45 € 0,45 € 

6 ΞΤΛΟΐΕΑΒ 0,05cm  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 1,90 € 1,90 € 

7 ΤΡΜΏ ΦΕΛΟ  ΚΕΛΟ 1 1,90 € 1,90 € 

8 ΣΏΕΝΕΏ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΤ 50 κέηξα ΣΒΜΏΥΕΏ  1 4,20 € 4,20 € 

9 ΔΛΒΚΣΡΟΑΕΏ 2,5 ρηι. ΚΕΛΟ 1 2,90 € 2,90 € 

10 ΣΕΜΒΝΣΟΥΡΧΜΏ ΛΒΤΚΟ 15ΚΕΛΏ  ΣΒΜ 1 18,00 € 18,00 € 

11 ΤΑΡΟΥΡΧΜΏ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 8,00 € 8,00 € 

12 ΠΛΏΣΕΚΟ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 17,00 € 17,00 € 

13 ΠΕΝΒΛΏ Νν40 ΣΒΜ 1 1,50 € 1,50 € 

14 ΠΕΝΒΛΏ Νν50 ΣΒΜ 1 2,00 € 2,00 € 

15 ΡΟΛΛΟ ΣΤΠΟΤ ROLEX TEM 1 5,00 € 5,00 € 

16 ΡΟΛΛΟ  ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 3,00 € 3,00 € 

17 ΏΝΣΏΛΏΚΣΕΚΏ ΡΟΛΏΚΕΏ  ΣΒΜ 1 1,00 € 1,00 € 

18 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ ΜΠΛΒ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,50 € 4,50 € 

19 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ  ΚΟΚΚΕΝΔ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,50 € 4,50 € 

20 ΏΣΏΡΕ ΓΚΡΕ 1ΚΕΛΟ ΣΒΜ 1 3,20 € 3,20 € 

21 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No20 TEM 1 16,00 € 16,00 € 

22 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No25 TEM 1 20,00 € 20,00 € 

23 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No30 TEM 1 27,00 € 27,00 € 

24 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 1΄΄ CE ΣΒΜ 1 7,00 € 7,00 € 

25 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 11/2΄΄ CE ΣΒΜ 1 10,00 € 10,00 € 

26 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 2΄΄ CE ΣΒΜ 1 16,00 € 16,00 € 

27 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 3΄΄ CE ΣΒΜ 1 22,00 € 22,00 € 
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28 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 4΄΄ CE ΣΒΜ 1 27,00 € 27,00 € 

29 ΓΧΝΕΏΚΟ ΣΡΟΥΟ ΜΕΚΡΟ  900W 125mm ΣΒΜ 1 47,00 € 47,00 € 

30 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ INOX 125mm ΣΒΜ 1 1,00 € 1,00 € 

31 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ METAL 230mm ΣΒΜ 1 1,90 € 1,90 € 

32 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ ΣΕΜΒΝΣΟΤ 230mm ΣΒΜ 1 1,90 € 1,90 € 

33 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 2,20 € 2,20 € 

34 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 3,30 € 3,30 € 

35 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 2,20 € 2,20 € 

36 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 2,20 € 2,20 € 

37 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 3,30 € 3,30 € 

38 ΒΣ ΏΛΒΝ ΣΒΜ 1 7,00 € 7,00 € 

39 ΠΒΝΏ ΜΕΚΡΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 8,00 € 8,00 € 

40 ΠΒΝΏ MΒΓΏΛΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 13,50 € 13,50 € 

41 ΦΤΡΕ 500γξακ. ΣΒΜ 1 2,70 € 2,70 € 

42 ΦΤΡΕ 1000γξακ. ΣΒΜ 1 3,70 € 3,70 € 

43 ΦΤΡΕ 1500γξακ. ΣΒΜ 1 5,50 € 5,50 € 

44 ΝΏΤΛΟΝ ΑΕΏΦΏΝΔ  ΚΕΛΏ 1 2,70 € 2,70 € 

45 ΦΏΛΕΑΕ ΓΕΏ ΕΑΔΡΟ ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 8,50 € 8,50 € 

46 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 8mm ΚΕΛΏ 1 13,00 € 13,00 € 

47 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 10mm ΚΕΛΏ 1 17,00 € 17,00 € 

48 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ8 ΣΒΜ 1 1,50 € 1,50 € 

49 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ10 ΣΒΜ 1 1,90 € 1,90 € 

50 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ12 ΣΒΜ 1 2,90 € 2,90 € 

51 ΑΡΏΠΏΝΟ ΚΡΟΤΣΕΚΟ- ΠΒΡΕΣΡΟΦΕΚΟ 850 W TEM 1 130,00 € 130,00 € 

52 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 40 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 7,00 € 7,00 € 

53 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 80 ΑΟΝΣΕΏ ΣΒΜ 1 6,50 € 6,50 € 

54 ΜΒΕΝΒΓΏ 4,2mm 23κεηξα ΣΒΜ 1 8,50 € 8,50 € 

55 ΒΞΏΡΣΤΔ  ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ  ΣΒΜ 1 22,00 € 22,00 € 

56 ΚΡΏΝΟ ΚΔΠΟΤ ΜΒ ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΠΛΒΓΜΏ ΚΏΕ ΧΣΟΏΠΕΑΒ  ΣΒΜ 1 19,00 € 19,00 € 

57 ΛΏΜΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ  50cm ΣΒΜ 1 42,00 € 42,00 € 

58 ΏΛΤΕΑΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ 36 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 14,00 € 14,00 € 

59 ΓΧΝΕΏΚΔ ΚΒΦΏΛΔ (ΒΣ ΓΡΏΝΏΓΕΏ) ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ  ΣΒΜ 1 60,00 € 60,00 € 

60 ΚΒΦΏΛΔ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΜΒ ΑΕΠΛΟ ΝΔΜΏ  ΣΒΜ 1 7,00 € 7,00 € 

61 ΤΡΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΚΟΛΛΔΔ  5kg 1mm ΣΒΜ 1 18,00 € 18,00 € 

62 ΚΏΛΏ ΏΛΟΤΜΕΝΊΟΤ ΑΕΠΛΔ 2,5κεηξα  ΣΒΜ 1 130,00 € 130,00 € 

63 ΚΏΛΏ ΞΤΛΕΝΔ ΑΕΠΛΔ 2κεηξα  ΣΒΜ 1 34,00 € 34,00 € 

64 ΚΏΡΟΣΕ ΜΒΣΏΦΟΡΆ ΜΒ ΑΤΟ ΣΡΟΥΟΤ  ΣΒΜ 1 45,00 € 45,00 € 

65 ΥΒΕΡΟΚΕΝΔΣΟ ΠΏΛΒΣΟΦΟΡΟ 2,5ηνλ. Γηα επξνπαιέηα ΣΒΜ 1 250,00 € 250,00 € 

66 ΦΣΤΏΡΕ ΜΤΣΒΡΟ  ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 9,00 € 9,00 € 

67 ΦΣΤΏΡΕ  ΏΜΜΟΤ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 9,00 € 9,00 € 

68 ΦΣΤΏΡΕ  ΚΤΡΣΟ ΣΌΠΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 9,00 € 9,00 € 

69 ΓΚΏΜΏ ΚΟΜΠΛΒ 2kg ΣΒΜ 1 9,00 € 9,00 € 

70 ΚΒΠΏΡΝΕ ΟΕΚΟΑΟΜΧΝ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 9,00 € 9,00 € 

71 ΕΛΕΚΟΝΕ ΑΕΏΦΏΝΔ 300ml ΣΒΜ 1 2,00 € 2,00 € 

  ΤΝΟΛΟ 1.224,05 € 

  Φ.Π.Α24% 293,77 € 
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  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.517,82 € 

 
 
 

«ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΚΧΝ.ΠΑΤΛΟ» 

  ΟΜΑΓΑ Β' ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8  

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΟΛΤΟΤΡΒΘΏΝΔ ΜΒΓΏΛΔ (ΏΦΡΟ) ΣΒΜΆΥΕΏ  1 2,85 € 2,85 € 

2 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ8 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,70 € 0,70 € 

3 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ10 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,80 € 0,80 € 

4 ΤΏΛΟΐΏΜΐΏΚΏ ΜΒ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟ 5cm πάρνπο ΜΒΣΡΟ 1 2,05 € 2,05 € 

5 ΟΤΠΏ Νν6  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 0,41 € 0,41 € 

6 ΞΤΛΟΐΕΑΒ 0,05cm  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 1,00 € 1,00 € 

7 ΤΡΜΏ ΦΕΛΟ  ΚΕΛΟ 1 1,65 € 1,65 € 

8 ΣΏΕΝΕΏ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΤ 50 κέηξα ΣΒΜΏΥΕΏ  1 3,65 € 3,65 € 

9 ΔΛΒΚΣΡΟΑΕΏ 2,5 ρηι. ΚΕΛΟ 1 2,42 € 2,42 € 

10 ΣΕΜΒΝΣΟΥΡΧΜΏ ΛΒΤΚΟ 15ΚΕΛΏ  ΣΒΜ 1 16,20 € 16,20 € 

11 ΤΑΡΟΥΡΧΜΏ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 7,65 € 7,65 € 

12 ΠΛΏΣΕΚΟ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 14,51 € 14,51 € 

13 ΠΕΝΒΛΏ Νν40 ΣΒΜ 1 1,20 € 1,20 € 

14 ΠΕΝΒΛΏ Νν50 ΣΒΜ 1 1,68 € 1,68 € 

15 ΡΟΛΛΟ ΣΤΠΟΤ ROLEX TEM 1 4,08 € 4,08 € 

16 ΡΟΛΛΟ  ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 2,82 € 2,82 € 

17 ΏΝΣΏΛΏΚΣΕΚΏ ΡΟΛΏΚΕΏ  ΣΒΜ 1 0,80 € 0,80 € 

18 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ ΜΠΛΒ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,70 € 4,70 € 

19 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ  ΚΟΚΚΕΝΔ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,70 € 4,70 € 

20 ΏΣΏΡΕ ΓΚΡΕ 1ΚΕΛΟ ΣΒΜ 1 2,85 € 2,85 € 

21 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No20 TEM 1 14,55 € 14,55 € 

22 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No25 TEM 1 19,45 € 19,45 € 

23 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No30 TEM 1 24,20 € 24,20 € 

24 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 1΄΄ CE ΣΒΜ 1 6,45 € 6,45 € 

25 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 11/2΄΄ CE ΣΒΜ 1 9,68 € 9,68 € 

26 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 2΄΄ CE ΣΒΜ 1 14,50 € 14,50 € 

27 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 3΄΄ CE ΣΒΜ 1 20,16 € 20,16 € 

28 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 4΄΄ CE ΣΒΜ 1 24,20 € 24,20 € 

29 ΓΧΝΕΏΚΟ ΣΡΟΥΟ ΜΕΚΡΟ  900W 125mm ΣΒΜ 1 28,25 € 28,25 € 

30 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ INOX 125mm ΣΒΜ 1 0,78 € 0,78 € 

31 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ METAL 230mm ΣΒΜ 1 1,62 € 1,62 € 

32 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ ΣΕΜΒΝΣΟΤ 230mm ΣΒΜ 1 1,62 € 1,62 € 

33 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,65 € 1,65 € 

34 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 2,25 € 2,25 € 

35 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,65 € 1,65 € 

36 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,65 € 1,65 € 

37 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 2,25 € 2,25 € 

38 ΒΣ ΏΛΒΝ ΣΒΜ 1 6,40 € 6,40 € 
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39 ΠΒΝΏ ΜΕΚΡΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 8,10 € 8,10 € 

40 ΠΒΝΏ MΒΓΏΛΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 12,10 € 12,10 € 

41 ΦΤΡΕ 500γξακ. ΣΒΜ 1 2,45 € 2,45 € 

42 ΦΤΡΕ 1000γξακ. ΣΒΜ 1 3,35 € 3,35 € 

43 ΦΤΡΕ 1500γξακ. ΣΒΜ 1 4,85 € 4,85 € 

44 ΝΏΤΛΟΝ ΑΕΏΦΏΝΔ  ΚΕΛΏ 1 2,42 € 2,42 € 

45 ΦΏΛΕΑΕ ΓΕΏ ΕΑΔΡΟ ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 8,00 € 8,00 € 

46 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 8mm ΚΕΛΏ 1 12,10 € 12,10 € 

47 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 10mm ΚΕΛΏ 1 16,15 € 16,15 € 

48 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ8 ΣΒΜ 1 1,65 € 1,65 € 

49 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ10 ΣΒΜ 1 2,45 € 2,45 € 

50 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ12 ΣΒΜ 1 3,80 € 3,80 € 

51 ΑΡΏΠΏΝΟ ΚΡΟΤΣΕΚΟ- ΠΒΡΕΣΡΟΦΕΚΟ 850 W TEM 1 120,00 € 120,00 € 

52 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 40 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 6,50 € 6,50 € 

53 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 80 ΑΟΝΣΕΏ ΣΒΜ 1 5,65 € 5,65 € 

54 ΜΒΕΝΒΓΏ 4,2mm 23κεηξα ΣΒΜ 1 7,25 € 7,25 € 

55 ΒΞΏΡΣΤΔ  ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ  ΣΒΜ 1 18,50 € 18,50 € 

56 ΚΡΏΝΟ ΚΔΠΟΤ ΜΒ ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΠΛΒΓΜΏ ΚΏΕ ΧΣΟΏΠΕΑΒ  ΣΒΜ 1 16,15 € 16,15 € 

57 ΛΏΜΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ  50cm ΣΒΜ 1 20,16 € 20,16 € 

58 ΏΛΤΕΑΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ 36 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 12,50 € 12,50 € 

59 ΓΧΝΕΏΚΔ ΚΒΦΏΛΔ (ΒΣ ΓΡΏΝΏΓΕΏ) ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ  ΣΒΜ 1 32,60 € 32,60 € 

60 ΚΒΦΏΛΔ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΜΒ ΑΕΠΛΟ ΝΔΜΏ  ΣΒΜ 1 7,50 € 7,50 € 

61 ΤΡΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΚΟΛΛΔΔ  5kg 1mm ΣΒΜ 1 16,50 € 16,50 € 

62 ΚΏΛΏ ΏΛΟΤΜΕΝΊΟΤ ΑΕΠΛΔ 2,5κεηξα  ΣΒΜ 1 105,00 € 105,00 € 

63 ΚΏΛΏ ΞΤΛΕΝΔ ΑΕΠΛΔ 2κεηξα  ΣΒΜ 1 28,25 € 28,25 € 

64 ΚΏΡΟΣΕ ΜΒΣΏΦΟΡΆ ΜΒ ΑΤΟ ΣΡΟΥΟΤ  ΣΒΜ 1 39,45 € 39,45 € 

65 ΥΒΕΡΟΚΕΝΔΣΟ ΠΏΛΒΣΟΦΟΡΟ 2,5ηνλ. Γηα επξνπαιέηα ΣΒΜ 1 235,00 € 235,00 € 

66 ΦΣΤΏΡΕ ΜΤΣΒΡΟ  ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 6,95 € 6,95 € 

67 ΦΣΤΏΡΕ  ΏΜΜΟΤ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 6,95 € 6,95 € 

68 ΦΣΤΏΡΕ  ΚΤΡΣΟ ΣΌΠΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 6,95 € 6,95 € 

69 ΓΚΏΜΏ ΚΟΜΠΛΒ 2kg ΣΒΜ 1 6,95 € 6,95 € 

70 ΚΒΠΏΡΝΕ ΟΕΚΟΑΟΜΧΝ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 5,00 € 5,00 € 

71 ΕΛΕΚΟΝΕ ΑΕΏΦΏΝΔ 300ml ΣΒΜ 1 1,65 € 1,65 € 

  ΤΝΟΛΟ 1.040,91 € 

  Φ.Π.Α24% 249,82 € 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% 1.290,73 € 

 
 

  
«ΑΦΟΗ Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ.» 

ΟΜΑΓΑ Α' ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  CPV: 44111000-1 

Α/Α ΤΛΗΚΑ 
ΜΟΝΑΓΑ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 
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1 ΤΜΠΏΓΒ ΣΟΤΐΛΏΚΕ ΚΒΡΏΜΕΚΟ 5*10*20 TEMAXIO 1 0,1 0,1 

2 ΓΛΧΒ 9*15*35 TEMAXIO 1 0,38 0,38 

3 ΜΠΛΟΚΕΏ 18*15*35 TEMAXIO 1 0,55 0,55 

4 ΥΏΛΤΐΑΕΝΟΕ ΟΠΛΕΜΟΕ ΚΤΡΟΑΒΜΏΣΟ  (S500s) Υγξ. 1 1 1 

5 ΣΕΜΒΝΣΟΛΕΘΟ 19*19*39 ΣΒΜΏΥΕΟ 1 0,7 0,7 

6 ΒΣΟΕΜΟ ΟΐΏ SV-15 (1ε ζηξψζε ρξψκαηνο γθξη) ΣΒΜ. 25 Υγξ. 1 5 5 

7 ΒΣΟΕΜΟ ΟΐΏ SV-20 (2ε ζηξψζε ρξψκαηνο ιεπθνχ) ΣΒΜ. 25 Υγξ. 1 5 5 

8 ΒΣΟΕΜΟ ΟΐΏ SV-10 (Μηα ζηξψζε ηειηθή ρξψκαηνο ιεπθνχ) ΣΒΜ. 25Υγξ. 1 5 5 

9 ΏΛΟΤΜΕΝΟΣΏΕΝΕΏ 50κεηξα ΣΒΜ 1 3,7 3,7 

10 ΦΒΛΕΓΟΛ (ΜΠΛΒ) ISOPRESS πάρνπο 2,5 εθ. Σ.Μ. 1 2 2 

11 ΦΒΛΕΓΟΛ (ΜΠΛΒ) ISOPRESS πάρνπο 3,0 εθ. Σ.Μ. 1 2,1 2,1 

12 ΦΒΛΕΓΟΛ (ΜΠΛΒ) ISOPRESS πάρνπο 5,0 εθ. Σ.Μ. 1 4 4 

13 ΏΡΜΟΣΟΚΟ ΠΛΏΚΕΑΕΧΝ Υγξ. 1 0,6 0,6 

14 ΠΛΏΚΏΚΕΏ ΑΏΠΒΑΟΤ Ή ΣΟΕΥΟΤ ΒΧΣΒΡΕΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Σ.Μ. 1 5 5 

15 ΞΤΛΒΕΏ ΣΒΓΔ (πξoέιεπζεο Σζερίαο) Κ.Μ. 1 100 100 

16 ΚΒΡΏΜΕΑΕΏ ΟΛΛΏΝΑΕΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

17 ΚΒΡΏΜΕΑΕΏ ΐΤΓΏΝΣΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

18 ΚΒΡΏΜΕΑΕΏ ΓΏΛΛΕΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

19 ΚΟΡΤΦΒ ΚΒΡΏΜΕΑΕΧΝ ΣΒΜ. 1 1 1 

20 ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΔ ΛΏΜΏΡΕΝΏ ΣΡΏΠΒΓΟΒΕΑΔ Σ.Μ. 1 1,4 1,4 

21 ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΔ ΚΤΜΜΏΣΟΒΕΑΔ ΛΏΜΏΡΕΝΏ Σ.Μ. 1 1,4 1,4 

22 ΦΤΛΛΏ ΜΟΛΤΐΑΟΤ ΒΠΕΣΒΓΏΔ Υγξ. 1 2 2 

23 ΤΑΡΟΡΡΟΔ ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ Φ125 Μ.Μ. 1 0,5 0,5 

24 ΤΑΡΟΡΡΟΔ ΚΏΣΏΚΟΡΤΦΔ Φ80 Μ.Μ. 1 0,8 0,8 

25 ΓΧΝΕΏ ΧΛΔΝΏ ΤΑΡΟΡΡΟΔ 72ν ΣΒΜ. 1 1 1 

26 ΓΧΝΕΏ ΧΛΔΝΏ ΤΑΡΟΡΡΟΔ 87ν ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

27 ΧΛΔΝΏ ''S'' ΣΒΜ. 1 0,3 0,3 

28 ΑΕΏΚΛΏΑΧΔ ΧΛΔΝΏ ΣΒΜ. 1 0,85 0,85 

29 ΣΔΡΕΓΜΏ ΧΛΔΝΏ ΐΕΑΧΣΟ ΣΒΜ. 1 0,7 0,7 

30 ΏΓΚΕΣΡΟ ΤΑΡΟΡΡΟΔ ΣΒΜ. 1 0,7 0,7 

31 ΚΏΣΒΐΏΕΏ ΤΑΡΟΡΡΟΔ ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

32 ΜΟΤΦΏ ΧΛΔΝΏ ΣΒΜ. 1 0,35 0,35 

33 ΏΠΟΛΔΞΔ ΧΛΔΝΏ ΣΒΜ. 1 0,5 0,5 

34 ΦΒΛΕΓΟΛ (ΛΒΤΚΟ) 15 ργξ./θ.κ. Κ.Μ. 1 18 18 

35 ΜΒΜΐΡΏΝΔ ΓΕΏ ΣΒΓΏΝΧΔ ΞΤΛΕΝΔ ΣΒΓΔ Σ.Μ. 1 0,8 0,8 

36 ΏΦΏΛΣΟΠΏΝΟ ΜΒ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟ Σ.Μ. 1 3 3 

37 ΣΕΜΒΝΣΏ (ΏΚΕ) ΣΒΜ. 50 Υγξ. 1 6,6 6,6 

38 ΣΕΜΒΝΣΏ (ΏΚΕ) ΣΒΜ. 25 Υγξ. 1 3,3 3,3 

39 ΠΛΏΚΒ ΠΒΓΟΑΡΟΜΕΟΤ 40*40 ΣΒΜΏΥΕΏ 1 1,3 1,3 

40 ΠΛΏΚΒ ΠΒΓΟΑΡΟΜΕΟΤ 40*40 Λεηαζκέλεο Γθξη  ΣΒΜΏΥΕΏ 1 1,7 1,7 

41 ΠΛΏΚΒ ΠΒΓΟΑΡΟΜΕΟΤ 50*50 ΣΒΜΏΥΕΏ 1 1,8 1,8 

42 ΏΜΜΟ Κ.Μ. 1 20 20 

43 ΏΐΒΣΔ  (ΏΚΕ) ΣΒΜΏΥΕΏ 1 1,62 1,62 

44 ΠΛΒΓΜΏ Σ131 δηαζηάζεσλ 5κ.*2κ. ΣΒΜΏΥΕΏ 1 14,5 14,5 

45 ΠΒΣΡΏ ΏΚΏΝΟΝΕΣΔ ΚΏΐΏΛΏ Σ.Μ 1 3,5 3,5 

46 ΏΝΏΜΒΕΚΣΟ Κ.Μ. 1 20 20 
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47 3Ώ ΛΏΣΟΜΒΕΟΤ Κ.Μ. 1 30 30 

48 ΚΡΏΠΒΑΏ Μ.Μ. 1 3,5 3,5 

49 ΏΓΟΛΕΣ (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ISOMAT) Υγξ. 1 3 3 

50 ΠΒΣΡΏ ΚΏΐΏΛΏ (ΚΟΜΜΒΝΔ) Σ.Μ. 1 3 3 

51 ΣΕΜΒΝΣΟΧΛΔΝΏ Φ40 Μ.Μ. 20 11 11 

52 ΣΕΜΒΝΣΟΧΛΔΝΏ Φ60 Μ.Μ. 20 17 17 

53 ΣΕΜΒΝΣΟΧΛΔΝΏ Φ80 Μ.Μ. 20 25 25 

54 ΣΕΜΒΝΣΟΧΛΔΝΏ Φ100 Μ.Μ. 50 30 30 

55 ΛΏΜΏΡΊΝΏ 2Υ1Υ1,25ρηι. Υγξ. 1 1,05 1,05 

56 ΛΏΜΏΡΊΝΏ 2Υ1Υ1ρηι. Υγξ. 1 1,05 1,05 

57 ΛΏΜΏΡΊΝΏ ΚΡΕΘΏΡΏΚΕ 2Υ1Υ1,25ρηι. Υγξ. 1 1,05 1,05 

58 ΕΑΔΡΟΠΏΏΛΟΕ ΓΧΝΕΏΚΟΕ 40*40*3 ρηι. Υγξ. 1 1,5 1,5 

59 ΧΛΔΝΒ ΜΟΡΦΔ Υγξ. 1 1,2 1,2 

60 ΚΟΕΛΟΑΟΚΟΕ Υγξ. 1 1 1 

61 ΑΟΚΟΕ Υγξ. 1 1,05 1,05 

62 ΛΏΜΒ Υγξ. 1 1,05 1,05 

63 ΠΛΏΚΒ (ΐΏΒΕ) ΕΑΒΡΒΝΕΒ ΜΒ ΟΠΒ  Υγξ. 1 0,8 0,8 

64 ΧΛΔΝΒ ΐΏΡΒΧ ΣΤΠΟΤ Υγξ. 1 1 1 

65 ΠΟΛΤΟΤΡΒΘΏΝΔ ΜΒΓΏΛΔ (ΏΦΡΟ)  ΣΒΜ. 1 4 4 

66 ΠΟΛΤΟΤΡΒΘΏΝΔ ΜΒΓΏΛΔ (ΏΦΡΟ) ΥΏΜΔΛΔ ΑΕΟΓΚΧΔ. ΣΒΜ. 1 4 4 

67 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ ½'' Μ.Μ. 1 1,8 1,8 

68 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ ¾'' Μ.Μ. 1 2,3 2,3 

69 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 1' Μ.Μ. 1 3,3 3,3 

70 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 1 ¼'' Μ.Μ. 1 4,4 4,4 

71 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 1 ½'' Μ.Μ. 1 5,2 5,2 

72 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 2'' Μ.Μ. 1 7 7 

73 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 2 ½'' Μ.Μ. 1 9 9 

74 ΕΑΔΡΟΧΛΔΝΏ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 3'' Μ.Μ. 1 11,5 11,5 

75 ΠΛΒΓΜΏ ΠΒΡΕΦΡΏΞΔ ΑΕΚΣΤΧΣΟ Νν 12 Σ.Μ. 1 1 1 

76 ΠΛΒΓΜΏ ΠΒΡΕΦΡΏΞΔ ΑΕΚΣΤΧΣΟ Νν 14 Σ.Μ. 1 1,2 1,2 

77 
ΠΛΒΓΜΏ ΠΒΡΕΦΡΏΞΔ ΠΟΝΣΏΡΕΣΟ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ 7,5*5 
(1,8Υ1,8 ρηι.) Σ.Μ. 1 1,4 1,4 

78 
ΠΛΒΓΜΏ ΠΒΡΕΦΡΏΞΔ ΠΟΝΣΏΡΕΣΟ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ 5*5 (1,8Υ1,8 
ρηι.) Σ.Μ. 1 1,6 1,6 

79 
ΠΛΒΓΜΏ ΠΒΡΕΦΡΏΞΔ ΠΟΝΣΏΡΕΣΟ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ 10,0*6 
(2,2Υ2,4 ρηι.) Σ.Μ. 1 1,8 1,8 

80 ΤΡΜΏ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ Νν 8 1,3 mm Υγξ. 1 2 2 

81 ΤΡΜΏ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ Νν 10 1,5 mm Υγξ. 1 1,8 1,8 

82 ΤΡΜΏ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ Νν 12 1,8 mm Υγξ. 1 1,6 1,6 

83 ΤΡΜΏ ΓΏΛΐΏΝΕΜΒΝΟ Νν 13-No 17 2,0-3,0 mm Υγξ. 1 1,5 1,5 

84 ΤΡΜΏ (ΜΏΤΡΟ) Νν7 Υγξ. 1 1,25 1,25 

85 ΤΡΜΏ ΏΓΚΏΘΧΣΟ 60 m 2 mm ΣΒΜ. 1 13 13 

86 ΤΡΜΏ ΏΓΚΏΘΧΣΟ 100 m 1,6 mm ΣΒΜ. 1 13 13 

87 ΤΡΜΏ ΏΓΚΏΘΧΣΟ 200 m 1,6 mm ΣΒΜ. 1 22 22 

88 ΣΒΝΣΧΣΔΡΒ ΤΡΜΏΣΟ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ Ν 100 ΣΒΜ. 1 0,8 0,8 

89 ΤΡΜΏΣΟΥΟΕΝΟ Υγξ. 1 2 2 

90 ΜΏΡΜΏΡΏ ΚΏΐΏΛΏ 2εθ. Σ.Μ. 1 5 5 
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91 ΜΏΡΜΏΡΏ ΚΏΐΏΛΏ 3εθ. Σ.Μ. 1 5 5 

92 ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΟ ΓΤΦΟ Υγξ. 1 0,35 0,35 

93 ΞΤΛΏ ΓΕΏ ΠΏΓΚΏΚΕΏ 180Υ9,5Υ4 εθ. ΣΒΜ. 1 2,5 2,5 

94 ΞΤΛΏ ΓΕΏ ΠΏΓΚΏΚΕΏ 180Υ5,5,5Υ4 εθ. ΣΒΜ. 1 2 2 

95 ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ ΏΠΛΔ 1200Υ2500Υ12,5 mm ΣΒΜ. 1 5 5 

96 ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ ΏΠΛΔ 1200Υ3000Υ12,5 mm ΣΒΜ. 1 6 6 

97 ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ ΏΝΘΤΓΡΔ 1200Υ2500Υ12,5 mm ΣΒΜ. 1 7,5 7,5 

98 ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ ΠΤΡΏΝΣΟΥΔ 1200Υ2600Υ12,5 mm ΣΒΜ. 1 7,8 7,8 

99 ΚΏΝΏΛΕ ΟΡΟΦΔ CD 60X27mm 4m ΣΒΜ. 1 2,5 2,5 

100 ΠΒΡΕΜΒΣΡΕΚΟ ΚΏΝΏΛΕ ΟΡΟΦΔ 37Υ28X18mm 3m ΣΒΜ. 1 1,3 1,3 

101 ΣΡΧΣΔΡΏ 75Υ35Υ3000 mm ΣΒΜ. 1 2,2 2,2 

102 ΣΡΧΣΔΡΏ UW 50X40X3000 mm ΣΒΜ. 1 1,85 1,85 

103 ΟΡΘΟΣΏΣΔ CW 50Υ50 mm 3m ΣΒΜ. 1 2,35 2,35 

104 ΟΡΘΟΣΏΣΔ CW 75Υ50 mm 3m ΣΒΜ. 1 2,45 2,45 

105 ΓΧΝΕΏ ΜΒΣΏΛΛΕΚΔ ΓΏΛΐΏΝΕΓΒ 35Υ27 mm 3m ΣΒΜ. 1 1,1 1,1 

106 ΓΧΝΕΟΚΡΏΝΟ ΜΒΣΏΛΕΚΟ ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ 31Υ31 mm 3m ΣΒΜ. 1 1,1 1,1 

107 ΓΧΝΕΟΚΡΏΝΟ ΣΟΕΥΟΠΟΕΨΏ 36Υ36 mm 2800 mm ΣΒΜ. 1 1,1 1,1 

108 ΐΤΜΏ ΚΏΡΦΧΣΟ 6Υ40 mm ΚΟΤΣΕ 100 ΣΒΜ. 1 4 4 

109 ΐΕΑΏ ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ SBS 3,5X25 mm 
ΚΟΤΣΕ 1.000 

ΣΒΜ. 1 5 5 

110 ΐΕΑΏ ΓΤΦΟΏΝΕΑΏ SBS 3,5X35 mm 
ΚΟΤΣΕ 1.000 

ΣΒΜ. 1 5,5 5,5 

111 ΏΤΣΟΚΟΛΛΔΣΔ ΓΏΓΏ DS230 20 m ΣΒΜ. 1 1 1 

112 ΏΤΣΟΚΟΛΛΔΣΔ ΓΏΓΏ DS230 90 m ΣΒΜ. 1 3,5 3,5 

113 ΝΣΕΓΏ ΏΝΏΡΣΔΔ 250 mm ΣΒΜ. 1 0,1 0,1 

114 ΝΣΕΓΏ ΏΝΏΡΣΔΔ 500 mm ΣΒΜ. 1 0,19 0,19 

115 ΝΣΕΓΏ ΏΝΏΡΣΔΔ 1000 mm ΣΒΜ. 1 0,3 0,3 

116 ΏΓΓΕΣΡΟ ΜΒ ΒΛΏΣΔΡΕΟ ΓΕΏ ΚΏΝΏΛΕ C 60X27 mm ΣΒΜ. 1 0,29 0,29 

117 ΠΛΏΚΏΚΕΏ ΑΏΠΒΑΟΤ Ή ΣΟΕΥΟΤ ΒΧΣΒΡΕΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Μ² 1 7 7 

  ΤΝΟΛΟ 580,93 € 

  Φ.Π.Α.24% 139,42 € 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% 720,35 € 

  
ΟΜΑΓΑ Β' ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ  CPV: 44316000-8  

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  
ΠΟΟΣΖΣ

Α  
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΠΟΛΤΟΤΡΒΘΏΝΔ ΜΒΓΏΛΔ (ΏΦΡΟ) ΣΒΜΆΥΕΏ  1 3,25 € 3,25 € 

2 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ8 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,70 € 0,70 € 

3 ΥΏΛΚΏ ΜΒ ΚΕΝΔΣΟ ΚΡΕΚΟ ΜΒ ΠΏΞΕΜΏΑΕ ΞΏΛΐΏΝΕΓΒ Μ10 ΣΒΜΆΥΕΏ  1 0,75 € 0,75 € 

4 ΤΏΛΟΐΏΜΐΏΚΏ ΜΒ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟ 5cm πάρνπο ΜΒΣΡΟ 1 1,85 € 1,85 € 

5 ΟΤΠΏ Νν6  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 0,49 € 0,49 € 

6 ΞΤΛΟΐΕΑΒ 0,05cm  ΣΒΜ.100 ΣΒΜΆΥΕΏ 1 1,00 € 1,00 € 

7 ΤΡΜΏ ΦΕΛΟ  ΚΕΛΟ 1 1,80 € 1,80 € 

8 ΣΏΕΝΕΏ ΏΛΟΤΜΕΝΕΟΤ 50 κέηξα ΣΒΜΏΥΕΏ  1 3,80 € 3,80 € 

9 ΔΛΒΚΣΡΟΑΕΏ 2,5 ρηι. ΚΕΛΟ 1 2,90 € 2,90 € 

10 ΣΕΜΒΝΣΟΥΡΧΜΏ ΛΒΤΚΟ 15ΚΕΛΏ  ΣΒΜ 1 21,00 € 21,00 € 

11 ΤΑΡΟΥΡΧΜΏ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 9,30 € 9,30 € 

12 ΠΛΏΣΕΚΟ 15ΚΕΛΏ ΣΒΜ 1 17,50 € 17,50 € 
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13 ΠΕΝΒΛΏ Νν40 ΣΒΜ 1 1,50 € 1,50 € 

14 ΠΕΝΒΛΏ Νν50 ΣΒΜ 1 1,75 € 1,75 € 

15 ΡΟΛΛΟ ΣΤΠΟΤ ROLEX TEM 1 4,50 € 4,50 € 

16 ΡΟΛΛΟ  ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 2,00 € 2,00 € 

17 ΏΝΣΏΛΏΚΣΕΚΏ ΡΟΛΏΚΕΏ  ΣΒΜ 1 0,80 € 0,80 € 

18 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ ΜΠΛΒ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,85 € 4,85 € 

19 ΛΏΑΟΜΠΟΓΕΏ ΜΒ ΏΣΏΡΕ  ΚΟΚΚΕΝΔ 1ΚΕΛΟΤ ΣΒΜ 1 4,85 € 4,85 € 

20 ΏΣΏΡΕ ΓΚΡΕ 1ΚΕΛΟ ΣΒΜ 1 3,49 € 3,49 € 

21 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No20 TEM 1 17,50 € 17,50 € 

22 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No25 TEM 1 21,00 € 21,00 € 

23 ΓΚΏΓΟΝΣΏΝΏΛΕΏ KNIPEX No30 TEM 1 28,50 € 28,50 € 

24 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 1΄΄ CE ΣΒΜ 1 5,00 € 5,00 € 

25 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 11/2΄΄ CE ΣΒΜ 1 8,00 € 8,00 € 

26 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 2΄΄ CE ΣΒΜ 1 13,00 € 13,00 € 

27 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 3΄΄ CE ΣΒΜ 1 22,00 € 22,00 € 

28 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΚΏΐΟΤΡΒ 4΄΄ CE ΣΒΜ 1 28,00 € 28,00 € 

29 ΓΧΝΕΏΚΟ ΣΡΟΥΟ ΜΕΚΡΟ  900W 125mm ΣΒΜ 1 24,00 € 24,00 € 

30 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ INOX 125mm ΣΒΜ 1 0,80 € 0,80 € 

31 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ METAL 230mm ΣΒΜ 1 1,90 € 1,90 € 

32 ΑΕΚΟΕ ΚΟΠΔ ΣΕΜΒΝΣΟΤ 230mm ΣΒΜ 1 1,90 € 1,90 € 

33 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,20 € 1,20 € 

34 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΕΕΏ ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 1,80 € 1,80 € 

35 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,25 € 1,25 € 

36 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΕΚΡΏ CE ΣΒΜ 1 1,25 € 1,25 € 

37 ΚΏΣΏΐΕΑΕΏ ΣΡΏΐΟΚΏΣΏΐΕΑΏ  ΜΒΓΏΛΏ CE ΣΒΜ 1 1,75 € 1,75 € 

38 ΒΣ ΏΛΒΝ ΣΒΜ 1 3,50 € 3,50 € 

39 ΠΒΝΏ ΜΕΚΡΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 9,90 € 9,90 € 

40 ΠΒΝΏ MΒΓΏΛΔ KNIPEX ΣΒΜ 1 14,90 € 14,90 € 

41 ΦΤΡΕ 500γξακ. ΣΒΜ 1 2,90 € 2,90 € 

42 ΦΤΡΕ 1000γξακ. ΣΒΜ 1 3,90 € 3,90 € 

43 ΦΤΡΕ 1500γξακ. ΣΒΜ 1 5,90 € 5,90 € 

44 ΝΏΤΛΟΝ ΑΕΏΦΏΝΔ  ΚΕΛΏ 1 2,90 € 2,90 € 

45 ΦΏΛΕΑΕ ΓΕΏ ΕΑΔΡΟ ΜΕΚΡΟ  ΣΒΜ 1 8,50 € 8,50 € 

46 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 8mm ΚΕΛΏ 1 12,00 € 12,00 € 

47 ΏΛΤΕΑΏ ΕΝΟΥ 304 10mm ΚΕΛΏ 1 19,00 € 19,00 € 

48 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ8 ΣΒΜ 1 1,80 € 1,80 € 

49 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ10 ΣΒΜ 1 2,70 € 2,70 € 

50 ΝΏΤΣΕΚΏ ΕΝΟΥ 304 Μ12 ΣΒΜ 1 4,00 € 4,00 € 

51 ΑΡΏΠΏΝΟ ΚΡΟΤΣΕΚΟ- ΠΒΡΕΣΡΟΦΕΚΟ 850 W TEM 1 70,00 € 70,00 € 

52 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 40 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 7,50 € 7,50 € 

53 ΑΕΚΟ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 255mm 80 ΑΟΝΣΕΏ ΣΒΜ 1 5,00 € 5,00 € 

54 ΜΒΕΝΒΓΏ 4,2mm 23κεηξα ΣΒΜ 1 8,00 € 8,00 € 

55 ΒΞΏΡΣΤΔ  ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ  ΣΒΜ 1 15,50 € 15,50 € 

56 ΚΡΏΝΟ ΚΔΠΟΤ ΜΒ ΠΡΟΣΏΣΒΤΣΕΚΟ ΠΛΒΓΜΏ ΚΏΕ ΧΣΟΏΠΕΑΒ  ΣΒΜ 1 19,00 € 19,00 € 

57 ΛΏΜΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ  50cm ΣΒΜ 1 40,00 € 40,00 € 

58 ΏΛΤΕΑΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ 36 ΑΟΝΣΕΏ  ΣΒΜ 1 14,00 € 14,00 € 
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59 ΓΧΝΕΏΚΔ ΚΒΦΏΛΔ (ΒΣ ΓΡΏΝΏΓΕΏ) ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ  ΣΒΜ 1 60,00 € 60,00 € 

60 ΚΒΦΏΛΔ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΜΒ ΑΕΠΛΟ ΝΔΜΏ  ΣΒΜ 1 6,50 € 6,50 € 

61 ΤΡΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΚΟΛΛΔΔ  5kg 1mm ΣΒΜ 1 19,90 € 19,90 € 

62 ΚΏΛΏ ΏΛΟΤΜΕΝΊΟΤ ΑΕΠΛΔ 2,5κεηξα  ΣΒΜ 1 57,00 € 57,00 € 

63 ΚΏΛΏ ΞΤΛΕΝΔ ΑΕΠΛΔ 2κεηξα  ΣΒΜ 1 32,00 € 32,00 € 

64 ΚΏΡΟΣΕ ΜΒΣΏΦΟΡΆ ΜΒ ΑΤΟ ΣΡΟΥΟΤ  ΣΒΜ 1 28,00 € 28,00 € 

65 ΥΒΕΡΟΚΕΝΔΣΟ ΠΏΛΒΣΟΦΟΡΟ 2,5ηνλ. Γηα επξνπαιέηα ΣΒΜ 1 250,00 € 250,00 € 

66 ΦΣΤΏΡΕ ΜΤΣΒΡΟ  ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 5,65 € 5,65 € 

67 ΦΣΤΏΡΕ  ΏΜΜΟΤ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 5,65 € 5,65 € 

68 ΦΣΤΏΡΕ  ΚΤΡΣΟ ΣΌΠΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 5,65 € 5,65 € 

69 ΓΚΏΜΏ ΚΟΜΠΛΒ 2kg ΣΒΜ 1 7,00 € 7,00 € 

70 ΚΒΠΏΡΝΕ ΟΕΚΟΑΟΜΧΝ ΚΟΜΠΛΒ ΣΒΜ 1 5,50 € 5,50 € 

71 ΕΛΕΚΟΝΕ ΑΕΏΦΏΝΔ 300ml ΣΒΜ 1 2,10 € 2,10 € 

  ΤΝΟΛΟ 1.022,78 € 

  Φ.Π.Α24% 245,47 € 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% 1.268,25 € 

 
Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αλά πξνζθεξφκελε νκάδα θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΠΡΦΡΑ ΑΙΑΠΑΚΑΔΗ 580,93 € 

ΠΡΦΡΑ ΔΗΟΗΣΡΚΑΔΗ 898,69 € 

  

ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΑ Β (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΠΡΦΡΑ ΔΗΟΗΣΡΚΑΔΗ 799,40 € 

ΠΡΦΡΑ ΑΙΑΠΑΚΑΔΗ 1.022,78 € 

ΠΡΦΡΑ ΑΒΡΑΟΚΔΗ 1.040,91 € 

ΠΡΦΡΑ ΣΕΚΞΡ 1.224,05 € 

 

Δπνκέλσο Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΑΦΟΗ 

Β.ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Ο.Δ.» θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ». 

ΔΠΗΤΜΑΗΝΔΣΑΗ ΟΣΗ Ζ ΤΜΒΑΖ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ 40.000,00 € ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΗ 
ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ Α ΚΑΗ ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ 20.000,00 
€ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΗ ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ Β. 

 
Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 

 
Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Σελ καηαίσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ   

πιηθψλ», γηα ηνλ ιφγν φηη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 
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Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-215/26-6-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 9ν- ΑΠΟΦΑΗ 13-216/26-06-2018 
 
 
Έγθξηζε κειέηεο,  ηξφπνο εθηέιεζεο, θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ DN 200 PN 10» Πξνυπνινγηζκνχ 1.660,00 € (πιένλ ΦΠΑ). Απφθαζε  
13-216/26-06-2018.  

Δ  Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΑΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Διεθηξνιφγν  Μεραληθφ ηεο 
ΑΒΤΏ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Α.. ηελ άκεζε αλάγθε  γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ  ΐΏΛΐΕΑΏ ΏΝΣΒΠΕΣΡΟΦΔ DN 200 PN 10», πξνυπνινγηζκνχ 1.660,00 € (πιένλ 
ΦΠΏ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ην θεληξηθό αληιηνζηάζην ηαπξνρωξίνπ πνπ πδξνδνηεί ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο, ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο ηέζζεξεηο 
ππνβξύρηεο αληιίεο  νξηδόληηα ηνπνζεηεκέλεο ,κε βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο DN200, PN10.  Η  βαιβίδα  αληεπηζηξνθήο 
ζηελ αληιία Νν 3 έρεη ραιάζεη εδώ θαη 6 κήλεο, νπόηε ε αληιία έρεη ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη έρεη θιείζεη ε αληίζηνηρε 
βάλα δηθηύνπ. 

Δπεηδή ε αληιία πξέπεη λα ηίζεηαη  ζε ιεηηνπξγία αλά  δηαζηήκαηα,  ηνπιάρηζηνλ  κηα θνξά ηνλ  κήλα,  γηα λα κελ 
κπινθάξεη, κε ην παξόλ δεηείηαη ε πξνκήζεηα δύν βαιβίδωλ αληεπηζηξνθήο DN 200 PN10 , κηα γηα άκεζε εγθαηάζηαζε 
θαη κηα γηα κειινληηθή ρξήζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Μεηά από έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάηω πξνϋπνινγηζκόο. 

 

1. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Α/Α Δίδνο Τιηθώλ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζνη. Σηκή 
κνλάδ. 

Γαπάλε 
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1 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηύπνπ δίζθνπ ειαηεξίνπ, θιαηδωηή, 
θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό, θιάζεο πίεζεο PN 
10, δηαζηάζεωλ  DN 200. ύλδεζε κε θιάληδεο θαηά DIN 
2501.  Σν ζώκα ηεο βαιβίδαο ζα έρεη ππνρξεωηηθά ελδείμεηο 
γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαζώο 
θαη ζήκα είηε επωλπκία θαηαζθεπαζηή. 
Ο θνξκόο θαη ην θαπάθη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από  
ρπηνζίδεξν GGG-40, είηε GG25. Η έδξα ηεο βαιβίδαο από 
νξείραιθν είηε ρπηνζίδεξν. Ο δίζθνο θξαγήο από  
ρπηνζίδεξν GGG-40 είηε GG25, θαη ην ιάζηηρν επαθήο από 
NBR. Ο άμνλαο θαη ην ειαηήξην  ζα είλαη από αλνμείδωην 
ράιπβα. Οη βίδεο ζύζθημεο από γαιβαληδέ  ράιπβα. 
Δλδεηθηηθόο ηύπνο EGN 2000 (Δγλαηία ρπηήξηα) είηε AS-S/Y-
60 (GEMAK).  

ηεκ 2 830 1.660,00 

   ύλνιν : 1.660,00 

   ΦΠΑ 24 %  398,40 

   Άζξνηζκα : 2.058,40 

 

2. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Η ηνπνζέηεζε ηωλ βαιβίδωλ αληεπηζηξνθήο   ζα γίλεη από ην ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 Πιεξωκή ζε  έλα κήλα  από ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

 ρεηηθό CPV 44115210-4: Τιηθά πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεωλ 

 
Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα. 

 
 
 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 

- ηελ έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο (ΒΏΑ) 137 κε ΏΑΏ_Χ5ΤΓΟΛΚ8-7Ε/2018  

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4483/17 

- ηηο αλάγθεο ηεο Αεκνηηθήο Βπηρείξεζεο  

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 
 
 
 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη 
 

 Βγθξίλεη ηελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο. 
 

 Βγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
κνλνκεινχο νξγάλνπ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), κε ηίηιν «ΠΡΟΜΔΘΒΕΏ  ΐΏΛΐΕΑΏ 
ΏΝΣΒΠΕΣΡΟΦΔ DN 200 PN 10», ζχκθσλα  κε  ηελ Σερληθή  έθζεζε,  πξνυπνινγηζκνχ 1.660,00€ 
(πιένλ ΦΠΏ). 
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 Βμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Αηεπζπληή ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο  αλάζεζεο. 

 

 Βγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 1.660,00 ζε βάξνο ηνπ ΚΏΒ 12.01 (ΣΒΥΝΕΚΒ 
ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΕ) θαη πνζνχ 398,40 ηνπ Κ.Ώ.54.00.28 (ΦΠΏ ΠΏΓΕΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έηνπο 2018. 

 

 Βγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  Βπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 12.01 (ΣΒΥΝΕΚΒ ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΕ) θαη ηνπ Κ.Ώ. 
54.00.28( ΦΠΏ ΠΏΓΕΧΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-216/26-06-2018. 

 

 
 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 13-217/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Θέκαηα εξγαδνκέλσλ. (Απφθαζε 12-203/12-6-2018  - Θέκα 7 εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 12/2018 
ζπλεδξίαζεο). 

Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Α.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Α.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ώβξακίδε Διία Γ.Α. ηεο Α.Β.Τ.Ώ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε 
ππφςε ηνπ Α..  ηελ εηζήγεζε  πνπ απνηππψλεηαη ζηελ 12-203/12-6-2018 απφθαζε ηνπ Α ηεο ΑΒΤΏ 
Κηιθίο, ηεο νπνίαο ζπλέρεηα απνηειεί ε παξνχζα απφθαζε. 
 
ην Α..  παξνπζηάζηεθε ε αλαθνξά πξνο ην Α.. ηνπ Παξαγηνχ  Εσάλλε ν νπνίνο αλέθεξε θαηαξρήλ φηη ην 
ζέκα δελ έπξεπε λα έιζεη σο πξν εκεξεζίαο γηαηί είρε ηεζεί ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην σο πξν 
εκεξεζίαο θαη επνκέλσο ε πξφεδξνο είρε ππνρξέσζε λα ζέζε ην ζέκα εληφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 
ΒΧΣΒΡΕΚΟ ΔΜΒΕΧΜΏ 
ΒΝΣΏΔ ΒΠΕ ΏΠΟΦΏΒΧ Γ.Α. 
Πξνο : Α.. ΑΒΤΏ ΚΕΛΚΕ 
Κχξηνη ζην Α.. ζηηο 29/05/2018 θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο ζην πξφγξακκα 
ΦΕΛΟΑΔΜΟ Ε ηνπ ΤΠΒ ζπδεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηελ απνρέηεπζε ηνπ 
Μηθξνθάκπνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ γλσζηφ εάλ ίζρπαλ νη 
πεξηβαιινληηθνχ φξνη  ηνπ έξγνπ εμνπζηνδνηήζεθα γηα λα κεηαβψ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη εηδηθφηεξα ζηελ 
ΑΕΠΒΥΧ γηα ηελ εχξεζε ηνπ θαθέινπ (ΏΒΠΟ , κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ). 
Παξφιε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Α.. ππέβαια θαη έγγξαθε αίηεζε ρνξήγεζεο ππεξεζηαθήο άδεηαο (1) 
εκέξαο γηα 30/5/2018 κεηά ηελ ιήμε ηνπ Α.., ε νπνία θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ Γ.Α.. 
Παξφια απηά ν Γ.Α. πξνρψξεζε απφ κφλνο ηνπ ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθνχ κέηξνπ ελαληίνλ κνπ κε 
αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ ζηηο 30/5/2018. 
Σν γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα κνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνλ θαζεθφλησλ κνπ αθνχ 
νχηε ε εμνπζηνδφηεζε απφ ην Α.. νχηε θαη ε ππνγξαθή απφ ηνλ ίδην ππεξεζηαθήο άδεηαο (1) εκέξαο 
ζεσξήζεθαλ φηη έρνπλ ηζρχ. 
Παξαθαιψ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαηάθνξεο αδηθίαο πνπ έγηλε θαηά ηεο πξνζσπηθφηεηαο κνπ 
αιιά θαη θαηά ηνπ ζεβαζκνχ ησλ απνθάζεσλ (εμνπζηνδνηήζεσλ) ηνπ Α.. ΑΒΤΏ Κηιθίο. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
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Μεηά ηελ εηζήγεζε ν Εσάλλεο Παξαγηφο απνρψξεζε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ αλαπιεξσηή ζην Α.. 
Κπξηαθίδε Υξηζηφθνξν. 
 
 
Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 

 
Τπέξ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ κέηξνπ ςήθηζαλ νη ζχκβνπινη Πνγέιεο Ώλέζηεο θαη Σζαληάθεο Αεκήηξηνο 
νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη πξαγκαηηθά ππήξρε ε εμνπζηνδφηεζε γηα κεηάβαζε απφ ην Α.. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εκέξα θαη επηπιένλ ν Γ.Α. ππέγξαςε ηελ εκεξήζηα ππεξεζηαθή άδεηα. Με ηελ παξαπάλσ άπνςε 
ζπληάρζεθε θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Αηαθψλεζε ε πξφεδξνο Α.. πνπ αλέθεξε φηη ζε αληίζεζε κε ηα άιια κέιε δελ δφζεθε ε εμνπζηνδφηεζε γηα 
κεηάβαζε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ην κέινο βέξθνο Κσλζηαληίλνο. 

 

Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-217/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-218/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Έιεγρνο  Οξθσηψλ  Διεγθηψλ  Λνγηζηψλ  ρξήζεο  2015».  
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι, Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & 
Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ  Δ.Γ. 
ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  
Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2015», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 13 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 
12:00   
 
 
Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ-ΛΟΓΗΣΧΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 13 Ενπλίνπ 2018 θαη ψξα 12:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ  «Παξνρή Τπεξεζηψλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ-

Λνγηζηψλ γηα ηελ ρξήζε 2015»  απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Βιεσλφξα, Αηνηθεηηθή Τπάιιειν ΑΒ ηεο  ΑΒΤΏ Κηιθίο 
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
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Δ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν,  πξνρψξεζε ζην 

άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα 

ηνπο ζην παξφλ πξαθηηθφ. 

 
«ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 

ΔΣΟΤ 2015» 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Βπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ 
ηα έγγξαθα απηά. 
 

1. ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

  

2. KSi GREECE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Βθζέζεηο ειέγρνπ Ώλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πξαθηηθφ Παξαιαβήο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 ΐεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

 

3. OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Έθζεζε Βιέγρνπ 

 

4. AUDIT SERVICES A.E 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

5. KRESTON PRIME AUDIT IKE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 

 ΐεβαίσζε αζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 Ώπνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 ΐεβαίσζε φηη δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην ΟΒΛ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 

 ΐεβαίσζε φηη δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο εηζθνξέο 

 ΐεβαίσζε ΒΛΣΒ 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Γ.Β.ΜΔ. 

 Ώλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Βκπνξηθφ & ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Ώζελψλ 

 ΦΒΚ ηεο επηρείξεζεο  

 

6. ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  
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 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τπεχζπλε Αήισζε 

Δ ζεηξά θαηάηαμεο έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ έθαζηεο πξνζθνξάο. 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. 
ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ» 

Α.Μ. ΟΔΛ 111 

ΤΝΟΛΟ 2.300,00 € 

ΦΠΑ 24 % 552,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 2.852,00 € 

FAX: 2108212876 

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KSi GREECE» 
Α.Μ. ΟΔΛ 171 

ΤΝΟΛΟ 4.080.00 € 

ΦΠΑ 24 % 979,20 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 5.059,20 € 

 
FAX: 2114111727 
 
 
 

3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 
Α.Δ.» 

Α.Μ. ΟΔΛ 170 

ΤΝΟΛΟ 2.870,00 € 

ΦΠΑ 24 % 688,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 3.558,00 € 

 
FAX: 2108217224 
 

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «AUDIT SERVICES A.E.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 162 

ΤΝΟΛΟ 1.250,00 € 

ΦΠΑ 24 %     300,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 1.550,00 € 

 
FAX: 2114804499 
 

5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KRESTON PRIME AUDIT IKE» 
Α.Μ. ΟΔΛ 150 

ΤΝΟΛΟ 3.900,00 € 

ΦΠΑ 24 %    936,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.836,00 € 

 
FAX: 2106462477 
 

6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 159  

ΤΝΟΛΟ 3.600,00 € 
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ΦΠΑ 24 % 864,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.464,00 € 

 
FAX: 2107250440 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη  έμη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη νηθνλνκηθφηεξε 
πξνζθνξά είλαη απηή ηεο : «AUDIT SERVICES A.E.» 
 

Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ 
ζέκαηνο. 

 
 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  
Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2015» πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€ € (πιένλ ΦΞΑ). 

 
 Ρελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  

Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2015», πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€  ρσξίο 

ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-
ΔΜΝΓΥΛ) ζηελ εηαηξεία: «AUDIT SERVICES A.E.», κε Α.Φ.Κ.: 800388366, Γ.Ν..: ΦΑΔ 

Αζελψλ, Γηεχζπλζε: Εαιφγγνπ 4, Αγία Ξαξαζθεπή, Αζήλα,  Ρ.Θ. 15343, κε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά 1.550,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ 

ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 

 Ζ απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ 
Λ.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-218/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-219/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Έιεγρνο  Οξθσηψλ  Διεγθηψλ  Λνγηζηψλ  ρξήζεο  2016».  
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι, Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & 
Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ  Δ.Γ. 
ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  
Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2016», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 13 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 
13:00.   
 
 
Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ-ΛΟΓΗΣΧΝ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 13 Ενπλίνπ 2018 θαη ψξα 13:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ  «Παξνρή Τπεξεζηψλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ-

Λνγηζηψλ γηα ηελ ρξήζε 2016»  απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Βιεσλφξα, Αηνηθεηηθή Τπάιιειν ΑΒ ηεο  ΑΒΤΏ Κηιθίο 
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

Δ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν,  πξνρψξεζε ζην 

άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα 

ηνπο ζην παξφλ πξαθηηθφ. 

 «ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 
ΔΣΟΤ 2016» 

 
Πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Βπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ 
ηα έγγξαθα απηά. 
 

7. ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

8. KSi GREECE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  
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 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Βθζέζεηο ειέγρνπ Ώλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πξαθηηθφ Παξαιαβήο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 ΐεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

9. OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Έθζεζε Βιέγρνπ 

10. AUDIT SERVICES A.E 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

11. KRESTON PRIME AUDIT IKE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 

 ΐεβαίσζε αζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 Ώπνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 ΐεβαίσζε φηη δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην ΟΒΛ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 
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 ΐεβαίσζε φηη δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο εηζθνξέο 

 ΐεβαίσζε ΒΛΣΒ 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Γ.Β.ΜΔ. 

 Ώλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Βκπνξηθφ & ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Ώζελψλ 

 ΦΒΚ ηεο επηρείξεζεο  

12. ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τπεχζπλε Αήισζε 

Δ ζεηξά θαηάηαμεο έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ έθαζηεο πξνζθνξάο. 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. 
ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ» 

Α.Μ.ΟΔΛ 111 

ΤΝΟΛΟ 2.300,00 € 

ΦΠΑ 24 % 552,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 2.852,00 € 

FAX: 2108212876 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KSi GREECE» 
Α.Μ. ΟΔΛ 171 

ΤΝΟΛΟ 3.870.00 € 

ΦΠΑ 24 % 928,80 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.798,80 € 

 
FAX: 2114111727 
 

3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 
Α.Δ.» 

Α.Μ. ΟΔΛ 170 

ΤΝΟΛΟ 2.870,00 € 

ΦΠΑ 24 % 688,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 3.558,00 € 

 
FAX: 2108217224 
 

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «AUDIT SERVICES A.E.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 162 

ΤΝΟΛΟ 1.250,00 € 

ΦΠΑ 24 %     300,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 1.550,00 € 

 
FAX: 2114804499 
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5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KRESTON PRIME AUDIT IKE» 

Α.Μ. ΟΔΛ 150 

ΤΝΟΛΟ 3.900,00 € 

ΦΠΑ 24 %    936,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.836,00 € 

 
FAX: 2106462477 
 

6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 159 

ΤΝΟΛΟ 3.600,00 € 

ΦΠΑ 24 % 864,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.464,00 € 

 
FAX: 2107250440 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη  έμη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη νηθνλνκηθφηεξε 
πξνζθνξά είλαη απηή ηεο : «AUDIT SERVICES A.E.» 

 
 
 

 
Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ 

ζέκαηνο. 
 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  

Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2016» πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€ € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ρελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  
Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2015», πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€  ρσξίο 
ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-

ΔΜΝΓΥΛ) ζηελ εηαηξεία: «AUDIT SERVICES A.E.», κε Α.Φ.Κ.: 800388366, Γ.Ν..: ΦΑΔ 
Αζελψλ, Γηεχζπλζε: Εαιφγγνπ 4, Αγία Ξαξαζθεπή, Αζήλα,  Ρ.Θ. 15343, κε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά 1.550,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ 
ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 

 Ζ απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ 

Λ.4412/2016. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-219/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-220/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Έιεγρνο  Οξθσηψλ  Διεγθηψλ  Λνγηζηψλ  ρξήζεο  2017».  
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι, Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & 
Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ  Δ.Γ. 
ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  
Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2017», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 13 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 
14:00.   
 
 
Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ-ΛΟΓΗΣΧΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 13 Ενπλίνπ 2018 θαη ψξα 14:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ  «Παξνρή Τπεξεζηψλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ-

Λνγηζηψλ γηα ηελ ρξήζε 2017»  απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ΠΒ ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Βιεσλφξα, Αηνηθεηηθή Τπάιιειν ΑΒ ηεο  ΑΒΤΏ Κηιθίο 
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

Δ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν,  πξνρψξεζε ζην 

άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα 

ηνπο ζην παξφλ πξαθηηθφ. 

«ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 
ΔΣΟΤ 2017» 

 
Πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Βπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ 
ηα έγγξαθα απηά. 

13. ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 
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Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

14. KSi GREECE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Βθζέζεηο ειέγρνπ Ώλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πξαθηηθφ Παξαιαβήο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 ΐεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

15. OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Έθζεζε Βιέγρνπ 

16. AUDIT SERVICES A.E 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

17. KRESTON PRIME AUDIT IKE 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  
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 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ΐεβαίσζε απφ ψκα Οξθσηψλ Βιεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 

 ΐεβαίσζε αζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 Ώπνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Βλεκεξφηεηαο 

 ΐεβαίσζε φηη δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην ΟΒΛ απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 

 ΐεβαίσζε φηη δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο εηζθνξέο 

 ΐεβαίσζε ΒΛΣΒ 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Γ.Β.ΜΔ. 

 Ώλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Βκπνξηθφ & ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην Ώζελψλ 

 ΦΒΚ ηεο επηρείξεζεο  

18. ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ 

Δ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Ώίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Βθδήισζεο Βλδηαθέξνληνο  

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 ΐεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Τπεχζπλε Αήισζε 

Δ ζεηξά θαηάηαμεο έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ έθαζηεο πξνζθνξάο. 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. 
ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ» 

Α.Μ. ΟΔΛ 111 

ΤΝΟΛΟ 2.300,00 € 

ΦΠΑ 24 % 552,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 2.852,00 € 

FAX: 2108212876 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KSi GREECE» 
Α.Μ. ΟΔΛ 171 

ΤΝΟΛΟ 3.680,00 € 

ΦΠΑ 24 % 883,20 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.563,20 € 

 
FAX: 2114111727 
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3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «OLYMPIA ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 
Α.Δ.» 

Α.Μ. ΟΔΛ 170 

ΤΝΟΛΟ 2.870,00 € 

ΦΠΑ 24 % 688,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 3.558,00 € 

 
FAX: 2108217224 
 

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «AUDIT SERVICES A.E.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 162 

ΤΝΟΛΟ 1.250,00 € 

ΦΠΑ 24 %     300,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 1.550,00 € 

 
FAX: 2114804499 
 

5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «KRESTON PRIME AUDIT IKE» 
Α.Μ. ΟΔΛ 150 

ΤΝΟΛΟ 3.900,00 € 

ΦΠΑ 24 %    936,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.836,00 € 

 
FAX: 2106462477 
 

6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ACES ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ.» 
Α.Μ. ΟΔΛ 159 

ΤΝΟΛΟ 3.600,00 € 

ΦΠΑ 24 % 864,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.464,00 € 

 
FAX: 2107250440 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη  έμη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη νηθνλνκηθφηεξε 
πξνζθνξά είλαη απηή ηεο : «AUDIT SERVICES A.E.» 

 

 

Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ 

ζέκαηνο. 
 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  Νξθσηψλ  

Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2017» πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€ € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ρελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «Έιεγρνο  
Νξθσηψλ  Διεγθηψλ  Ινγηζηψλ  ρξήζεο  2015», πξνυπνινγηζκνχ 4.133,33€  ρσξίο 
ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-

ΔΜΝΓΥΛ) ζηελ εηαηξεία: «AUDIT SERVICES A.E.», κε Α.Φ.Κ.: 800388366, Γ.Ν..: ΦΑΔ 
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Αζελψλ, Γηεχζπλζε: Εαιφγγνπ 4, Αγία Ξαξαζθεπή, Αζήλα,  Ρ.Θ. 15343, κε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά 1.550,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.01.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΝΟΘΥΡΥΛ 
ΙΝΓΗΠΡΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
 Ζ απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-221/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 13-221/26-6-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Αίηεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ Γ.Δ. 
ΚΗΛΚΗ». 

Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Α.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Α.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ην Αηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ΑΒΤΏ Κηιθίο θ. Εσάλλε Παξαγηφ ν 
νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππφςε: 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008. 

8. Σελ  απφ 24/04/2017 Αξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 1079/24-
04-2017). 

9. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

10. Σελ κε αξηζκφ πξση. 1932/22-06-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΧΝ-ΓΔΧΡΓΗΟ» 
ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 
Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή φιε ε 
θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 
δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 21/07/2018, δεδνκέλνπ φηη ν αλάδνρνο ππέβαιε εκπξφζεζκα ην αίηεκα 
παξάηαζεο. Δ παξάηαζε δίδεηαη απηνδίθαηα γηα έλα (1) κήλα γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ.  

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Α.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ.   
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ» έσο ηελ 21/07/2018. 

 
 
Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-221/26-6-2018 –ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 

 
 

 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-222/26-06-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Σξφπνο εθηέιεζεο ,έγθξηζε Μειέηεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Δπείγνπζα πξνκήζεηα σιήλα εηδηθνχ ηχπνπ, Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα πφζηκν λεξφ 

(HDPE), 3εο Γεληάο PE100, δηακέηξνπ (Φ63) θαη πίεζεο 25 atm, κε ηα εμαξηήκαηα 

ηνπ». Πξνυπνινγηζκνχ  1.412,00€  (πιένλ ΦΠΑ). 

Απφθαζε  13_222/26-06-2018 

 
 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ  ζέκα ηεο εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ Γ. 

Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ 
ιφγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, κε 
δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Δπείγνπζα πξνκήζεηα Πσιήλα εηδηθνχ ηχπνπ, Ξνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, δηακέηξνπ (Φ63) θαη πίεζεο 25 atm, κε ηα εμαξηήκαηα 

ηνπ» Ξξνυπνινγηζκνχ  1.412,00€  (πιένλ ΦΞΑ) ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε 
πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 
1.ΚΟΠΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
 

Η ππεξεζία πξέπεη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 500m ζσιήλα Πνιπαηζπιελίνπ (PE) πφζηκνπ 
λεξνχ (HDPE) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο 3εο Γεληάο PE100, δηακέηξνπ 63 ρηιηνζηψλ (Φ63) 

θαη πίεζεο 25 atm, κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ. 
Η πξνκήζεηα αθνξά ζε ζσιήλα πνπ δελ πεξηειήθζε ζηνλ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο ζσιήλσλ, 
επεηδή είλαη πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ε ζπγθεθξηκέλε ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Παιαηηαλνχ, ηνπ νπνίνπ ε δηέιεπζε κέζα απφ ξέκα αλεβάδεη ηελ πίεζε 
ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε εθείλν ην ζεκείν πάλσ απφ 16 bar θαη ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεπαιαησκέλνπ αγσγνχ.  
Επίζεο δελ ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην ζηελ αγνξά, παξά κφλν κε εηδηθή παξαγγειία.    
  

2.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  



 

 

88 

 

H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.412,00 Εσρώ 
ρσξίο ην  Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 

Μεηά απφ ηειεθσληθή έξεπλα αγνξάο ζε πνιινχο πξνκεζεπηέο-θαηαζθεπαζηέο ηεο 
Μαθεδνλίαο πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηηκέο αγνξάο. 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα  

Σιμή/μονάδος 

ζε €      (τωρίς 

ΦΠΑ) 

κόζηος ζε 

€ (τωρίς 

ΦΠΑ) 

1 

Σσιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα πφζηκν 

λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, δηακέηξνπ 

(Φ63) θαη πίεζεο 25 atm. Γηα ρξήζε ζε 

δίθηπα χδξεπζεο κπιε ρξψκαηνο. 

κέηξα 500 2,70 1,350,00 

2 Ηιεθηξνκνχθα  Φ63, 25 atm ηεκάρηα 7 5,00 35,00 

3 Φιάληδα ιαηκνχ PE Φ63, 25 atm ηεκάρηα 2 6,50 13,00 

4 Φιάληδα ηφξλνπ  PE Φ63, 25 atm ηεκάρηα 2 7,00 14,00 

ύνολο τωρίς ΦΠΑ 1.412,00 

ΦΠΑ 24% 338,88 

ύνολο με ΦΠΑ 24% 1.750,88€ 

 
   ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Γηα ηα πιηθά ζα ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο Επξσπατθήο έλσζεο.  

 Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο.   

 Οη ζσιήλεο ζα παξαδνζνχλ ζε θνπινχξεο ησλ 100m θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά παξηίδαο. 

 (CPV) : 44161200-8(Σσιήλεο χδξεπζεο),44167000-8 (Δηάθνξα εμαξηήκαηα 

ζσιελψζεσλ) 

 
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 

πξνκήζεηα. 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 

- ηελ έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ_Τ9ΙΤΝΙΘ8-ΜΠΓ/22-06-2018, θαη ηε   βεβαίσζε 

ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ.   

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1069/80 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1 παξ.1, 5 θαη 6 απηνχ 

- ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

 
Απνθάζηζε νκφθσλα θαη 

 
 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
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 Δγθξίλεη Ρελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412), κε ηίηιν «Δπείγνπζα 

πξνκήζεηα Πσιήλα εηδηθνχ ηχπνπ, Ξνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο 
Γεληάο PE100, δηακέηξνπ (Φ63) θαη πίεζεο 25 atm, κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ» 

Ξξνυπνινγηζκνχ  1.412,00€  (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο  
αλάζεζεο. 

 
 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 1.412,00€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη πνζνχ 338,88€ ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  
Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 
ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-222/26-06-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-223/26-6-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 
Αηηήκαηα Γεκνηψλ. 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1232/27-04-2018, αίηεζε ησλ 
Αληακηάλ Άλλα θαη Γθαζπαξηάλ Ονπλ, πξνο έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ κεγάιεο 

θαηαλάισζεο θπβηθψλ, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο. 

Έπεηηα απφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Δπηρείξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην 
πδξφκεηξν ήηαλ ραιαζκέλν θαη πξνρψξεζε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Λα ρξεσζεί ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-223/26-6-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 

ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-224/26-06-2018 –ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Η/Τ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ» Πξνυπνινγηζκνχ 6.120,00 € (πιένλ ΦΠΑ24%). 
Απφθαζε 13-224/26-06-2018.   
 

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο ΔΚΣΟ εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 
 
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Ρα παξαθάησ είδε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο δηνηθεηηθήο , Ρερληθήο πεξεζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ΔΔΙ Θηιθίο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 
ΓΔΑΘ.  
Ζ πξνκήζεηα απαηηείηαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ φπσο ιεηηνπξγηθφ 
Windows, πξνγξακκάησλ γξαθείνπ Microsoft office, θαη ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ  
ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο. 
Νη πξνο αληηθαηάζηαζε ε/π είλαη άλσ ησλ 10 εηψλ θαη ζεσξνχληαη παξσρεκέλνη. 
Δπεηδή ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο Ππλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ απαηηεί κεγαιχηεξν ρξφλν ζα 
πξνζθχγνπκε ζε απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ Ξξφζθιεζε ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016: 
1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή 
θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
3.Η απεπζείαο αλάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη 
έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

«4. Η απφθαζε απεπζείαο αλάζεζεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ην 
άξζξν 260.» Η απφθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη' ειάρηζην: 
α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, 
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε, 
δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεη απαξαίηεηε ν αλαζέησλ θνξέαο. 
5.Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 4, ε ζχκβαζε θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξε. 

 
 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. έρεη ζπληάμεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ 

πξνκήζεηαο, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκφ απφθαζε 12-200/12-6-2018 ηνπ Γ.Π. 
 

Πχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.120,00 € (πιένλ ΦΞΑ).   
 

Κε ηελ ππ’ αξηζ. 1889/18-06-2018 πξφζθιεζε ε Γ.Δ..Α. θάιεζε νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
πφιεο πνπ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο είλαη ζπλαθέο κε ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξέο.  
 
Πηε ζπλέρεηα θαηαηέζεθαλ ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη εμήο 

πξνζθνξέο: 
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Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Αξ. πξσηνθφιινπ 

1 ΘΝΛΑΙΖΠ ΑΙ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 1900/18-06-2018 

2 ΡΠΑΝΠΗΓΖΠ ΘΟ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1934/22-06-2018 

3 ΘΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝΠ 1935/22-06-2018 

 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ρσξίο Φ.Ξ.Α θαηαρσξήζεθαλ , κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο 

ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα  ν νπνίνο έρεη σο εμήο κε κεηνδνηηθή θαηάηαμε: 

 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Οηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ζε επξψ 

ρσξίο ΦΠΑ 
 

1 ΘΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝΠ 5.673,00 € 

2 ΘΝΛΑΙΖΠ ΑΙ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 6.030,00 € 

3 ΡΠΑΝΠΗΓΖΠ ΘΟ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 6.048,00 € 

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία Θαξέιε Γεκ. Αγαζάγγειν 

«ELEKTRONET».  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1069/80, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην Λ.4483/17 
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 

3. ην γεγνλφο φηη ην πνζφ ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 6.000 €, άλσ ηνπ νπνίνπ απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

4. Ρελ ππ’ αξηζ. 1889/18-06-2018  Ξξφζθιεζε πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

5. Ρηο πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

6. Ρελ ππ’ αξηζ. ΔΑΓ 133 κε ΑΓΑ_7ΕΚΘΝΙΘ8-ΙΖΚ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη 
ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ. 

 Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη  

 

 

 Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ Ζ/ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ» εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζηελ εηαηξία:  ΘΑΟΔΙΖ 
ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝ, «ELEKTRONET»  κε ΑΦΚ: 050326200 ,Γ.Ν.. Θηιθίο  θαη δηεχζπλζε 

Γεκεηξάθνπ 2,Θηιθίο Ρ.Θ.61100, ηει. θαη θαμ: 2341022622 .Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο 
αλάζεζεο είλαη 7.034,52€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% , 5.673,00 € ρσξίο Φ.Ξ.Α 
θαη  ΦΞΑ 24%: 1.361,52€. 

 

ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ (€) 
(ΑΡΙΘΜΗ
ΣΙΚΩ) 

ΣΙΜΗ (€) 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 
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Ζιεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο 
 cpv (48000000-8)  

ΡΔΚΑΣΗΝ 6 633,00 
ΔΜΑΘΝΠΗΑ ΡΟΗΑΛΡΑ 
ΡΟΗΑ ΔΟΥ 

     3.798,00    

Νζφλε LED 21.5'' 
cpv (30100000-0) 

ΡΔΚΑΣΗΝ 6 130,00 ΔΘΑΡΝΛ ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΟΥ         780,00    

Ξνιπκεράλεκα 
 cpv (30100000-0) 

ΡΔΚΑΣΗΝ 3 365,00 
ΡΟΗΑΘΝΠΗΑ ΔΜΖΛΡΑ 
ΞΔΛΡΔ ΔΟΥ 

     1.095,00    

ΤΝΟΛΟ 5.673,00 

Φ.Π.Α. (24%) 1.361,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.034,52 € 

 

 
 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016 

θαη ε πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο κε ηελ ππνβνιή ηζφπνζνπ ηηκνινγίνπ θαη κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ αξκφδηα επηηξνπή. 

 
 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο 

Δπηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 14.02 ΚΖΣΑΛΔΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ – ΑΟΗΘ/ΛΔΠ), πνζφ  1.095,00€  ηνπ Θ.Α. 14.03 (Ζ/ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ) πνζφ 4.578,00€  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) πνζφ 

1.361,52€  ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
 Αλαζέηεη ζηελ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηηο πεξεηαίξσ ελέξγεηεο. 

 
 Γίλεη εληνιή ε απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Καθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο 

ηκήκα Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Λνκνχ Θηιθίο, γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-224/26-06-2018. 

 

 
 

ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΖ 13-225/26-6-2018. 

Πέκπηε (5ε) αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018. 

 Δ Πξφεδξνο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΑΒΚΏΣΟ  ζέκα ΒΚΣΟ εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
  
Σα κέιε ηνπ Α.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ.  
 

Βλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Αηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Α.. ηελ αλαγθαηφηεηα  Σξνπνπνίεζεο 
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018  θαζφηη έρνπλ 
πξνθχςεη αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο. 

Δ αλακφξθσζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε εμήο : 

α) ΐάζεη  ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά Α.Β. κε 
ηνλ ίδην ηίηιν θαη θσδηθφ CPV. 



 

 

93 

 

 Ώπηφο ν επηκεξηζκφο, επηηξέπεη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα θάιπςε ησλ 
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ  θπξίσο ησλ απνκαθξπζκέλσλ θνηλνηήησλ. 

Σν Α κε ηελ απφθαζε 13-215/26-6-2018 καηαίσζε ηνλ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 
επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιείςεηο,  

Βπεηδή είκαζηε ήδε ζην κέζν ηνπ έηνπο θαη ελφςεη ηνπ ζέξνπο πνπ παξαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα 
πξνβιήκαηα ιφγσ θαχζσλα, επείγεη ε πξνκήζεηα ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ησλ νπνίσλ  ε ζχκβαζε 
έπξεπε ήδε λα είρε ππνγξαθεί.  

Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία πξνηείλεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ θσδηθνχ ζηηο νκάδεο ησλ ΑΒ πνπ 
αθνινπζνχλ, ψζηε λα ππνγξαθνχλ άκεζα ζπκβάζεηο. 

Με απηή ηε δηαδηθαζία δελ ζα ππάξμεη δπζκελήο ζε βάξνο ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο νηθνλνκηθή εμέιημε, επεηδή ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πξνζθνξψλ απφ ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε.  

β) Βπεηδή κε ην λέν ζχζηεκα κέηξεζεο πδξνκέηξσλ πνπ εθαξκφδεηαη ήδε απφ ηελ παξνχζα θαηαγξαθή 
ησλ ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ δελ απαηηνχληαη λα ππάξρνπλ θαξηέιεο ζε απηά, πξνηείλεηαη λα κεησζεί ην 
πνζφ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ. 

γ) Σξνπνπνηείηαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2018 εμαηηίαο κεηαθνξάο ππνινίπνπ αλεθηέιεζησλ 
πκβάζεσλ  έηνπο 2017 πνπ αθνξνχλ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΏΦΏΛΣΟΤ. 

 
Α) ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2018 ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ Χ 

ΔΞΖ: 

 Ώπμάλεηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.02 κε ηελ Πεξηγξαθή "ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΏΦΏΛΣΟΤ"  κε 
επηπιένλ πνζφ 56.300,00€ πνπ αθνξά ππφινηπν αλεθηέιεζηεο ζχκβαζεο έηνπο 2018 θαη ην 
ππφινηπφ ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 116.300,00€, 

 

Β) ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΞΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2018 ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ Ω ΔΞΗ: 

 

 Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 25.06.01 κε Πεξηγξαθή "ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν 
πνζφ 60.000,00 € (εμήληα ρηιηάδεο επξψ) θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δεζκεπζεί θαλέλα πνζφ, πιένλ 
έρεη  ΜΔΑΒΝΕΚΟ  ππφινηπν. επεηδή δελ ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο λα ζπκβαζηνπνηεζεί  ην έηνο 
2018 ην παξαπάλσ έξγν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη δίδεηαη πιένλ ε 
δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αλά Αεκνηηθή Βλφηεηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 
λφκνπ 4421/2016 (απεπζείαο αλάζεζε), κε θαηάηκεζε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ ζε 3 θσδηθνχο ησλ 
20.000€ αλά νκάδα δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 
 

 Μεηψλεηαη ν Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ 61.93.16 κε Πεξηγξαθή "ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ, ΑΕΏΚΟΠΔ, 
ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΡΏΓΕΑΧΝ ΏΦΏΛΒΕΏ ΚΏΕ ΚΏΡΣΒΛΧΝ ΣΏ ΤΑΡΟΜΒΣΡΏ"  κε ην πνζφ ησλ 
56.300,00€ θαη ην ππφινηπν δηακνξθψλεηαη ζηηο 3.700€, επεηδή δελ ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο λα 
ζπκβαζηνπνηεζεί  ην έηνο 2018 ε παξαπάλσ ππεξεζία θαη δελ ππάξρεη άκεζε αλάγθε εθηέιεζεο 
ηεο ππεξεζίαο απηήο. 
 

 Ώπμάλεηαη ν  Κσδηθφο 11.02.02.02 κε Πεξηγξαθή " ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΏΦΏΛΣΟΤ"  κε επηπιένλ 
πνζφ 56.300,00€ θαη ην ππφινηπφ ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 116.300,00€, γηα λα θαιπθζεί 
ην ππφινηπν αλεθηέιεζησλ ζπκβάζεσλ έηνπο 2018 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.02 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΚΕΛΚΕ ΚΏΕ 
ΚΡΟΤΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€. 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.03 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β.  
ΠΕΚΡΟΛΕΜΝΔ ΚΏΕ ΓΏΛΕΚΟΤ " θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€. 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.04 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΥΒΡΟΤ, 
ΑΟΨΡΏΝΔ ΚΏΕ ΜΟΤΡΕΧΝ " θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€., 

 



 

 

94 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΏΣΏΡΓΔΒΧΝ – ΜΒΕΧΒΧΝ  116.300,00€ 
 
ΤΝΟΛΕΚΟ ΠΟΟ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ  - ΒΝΕΥΤΔ ΚΧΑΕΚΧΝ  116.300,00€ 

 

Μεηά ηελ αλσηέξσ πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο γηα ην έηνο 2018 θαη 
γηα ηνπο θαησηέξσ Κσδηθνχο ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

ΚΧΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

25.06.01 
ΚΏΣΏΡΓΔΔ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 
0,00 

61.93.16 
ΜΒΕΧΔ 

ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ, ΑΕΏΚΟΠΔ, ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΡΏΓΕΑΧΝ 
ΏΦΏΛΒΕΏ ΚΏΕ ΚΏΡΣΒΛΧΝ ΣΏ ΤΑΡΟΜΒΣΡΏ 

3.700,00 

11.02.02.02 
ΏΤΞΔΔ 

ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΦΏΛΣΟΤ 116.300,00 

25.06.02 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΚΕΛΚΕ ΚΏΕ ΚΡΟΤΧΝ 
20.000,00 

25.06.03 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β.  ΠΕΚΡΟΛΕΜΝΔ ΚΏΕ 
ΓΏΛΕΚΟΤ 

20.000,00 

25.06.04 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΥΒΡΟΤ, ΑΟΨΡΏΝΔ ΚΏΕ 
ΜΟΤΡΕΧΝ 

20.000,00 

 

Με ηελ αλακφξθσζε απηή δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ζην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Σν Α.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 5 παξ. 2 εδαθ. ε) ηνπ Ν.1069/80, 
2. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο ΑΒΤΏ Κηιθίο ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
3. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΒΤΏ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
4. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
5. Σηο Έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΒΤΏ,  

 
 
 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη 
 

 

 Βγθξίλεη ηελ 5ε  Ώλακφξθσζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ν νπνίνο 
εγθξίζεθε   κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18-278/26-10-2017 απνθ. ηνπ Α.. ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο, σο εμήο: 

 
 

Α) ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2018 ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ Χ 
ΔΞΖ: 

 Ώπμάλεηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.02 κε ηελ Πεξηγξαθή "ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΏΦΏΛΣΟΤ"  κε 
επηπιένλ πνζφ 56.300,00€ πνπ αθνξά ππφινηπν αλεθηέιεζηεο ζχκβαζεο έηνπο 2018 θαη ην 
ππφινηπφ ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 116.300,00€, 

 

Β) ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΞΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2018 ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ Ω ΔΞΗ: 
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 Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 25.06.01 κε Πεξηγξαθή "ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν 
πνζφ 60.000,00 € (εμήληα ρηιηάδεο επξψ) θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δεζκεπζεί θαλέλα πνζφ, πιένλ 
έρεη  ΜΔΑΒΝΕΚΟ  ππφινηπν. επεηδή δελ ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο λα ζπκβαζηνπνηεζεί  ην έηνο 
2018 ην παξαπάλσ έξγν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη δίδεηαη πιένλ ε 
δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αλά Αεκνηηθή Βλφηεηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 
λφκνπ 4421/2016 (απεπζείαο αλάζεζε), κε θαηάηκεζε ηνπ παξαπάλσ πνζνχ ζε 3 θσδηθνχο ησλ 
20.000€ αλά νκάδα δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 
 

 Μεηψλεηαη ν Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ 61.93.16 κε Πεξηγξαθή "ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ, ΑΕΏΚΟΠΔ, 
ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΡΏΓΕΑΧΝ ΏΦΏΛΒΕΏ ΚΏΕ ΚΏΡΣΒΛΧΝ ΣΏ ΤΑΡΟΜΒΣΡΏ"  κε ην πνζφ ησλ 
56.300,00€ θαη ην ππφινηπν δηακνξθψλεηαη ζηηο 3.700€, επεηδή δελ ππάξρεη ν αλαγθαίνο ρξφλνο λα 
ζπκβαζηνπνηεζεί  ην έηνο 2018 ε παξαπάλσ ππεξεζία θαη δελ ππάξρεη άκεζε αλάγθε εθηέιεζεο 
ηεο ππεξεζίαο απηήο. 
 

 Ώπμάλεηαη ν  Κσδηθφο 11.02.02.02 κε Πεξηγξαθή " ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΏΦΏΛΣΟΤ"  κε επηπιένλ 
πνζφ 56.300,00€ θαη ην ππφινηπφ ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 116.300,00€, γηα λα θαιπθζεί 
ην ππφινηπν αλεθηέιεζησλ ζπκβάζεσλ έηνπο 2018 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.02 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΚΕΛΚΕ ΚΏΕ 
ΚΡΟΤΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€. 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.03 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β.  
ΠΕΚΡΟΛΕΜΝΔ ΚΏΕ ΓΏΛΕΚΟΤ " θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€. 
 

 Αεκηνπξγείηαη  ν  Κσδηθφο 25.06.04 κε πεξηγξαθή " ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΥΒΡΟΤ, 
ΑΟΨΡΏΝΔ ΚΏΕ ΜΟΤΡΕΧΝ " θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€., 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΏΣΏΡΓΔΒΧΝ – ΜΒΕΧΒΧΝ  116.300,00€ 
 
ΤΝΟΛΕΚΟ ΠΟΟ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ  - ΒΝΕΥΤΔ ΚΧΑΕΚΧΝ  116.300,00€ 

 

Μεηά ηελ αλσηέξσ πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Α.Β.Τ.Ώ. Κηιθίο γηα ην έηνο 2018 θαη 
γηα ηνπο θαησηέξσ Κσδηθνχο ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 

ΚΧΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

25.06.01 
ΚΏΣΏΡΓΔΔ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 
0,00 

61.93.16 
ΜΒΕΧΔ 

ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ, ΑΕΏΚΟΠΔ, ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΡΏΓΕΑΧΝ 
ΏΦΏΛΒΕΏ ΚΏΕ ΚΏΡΣΒΛΧΝ ΣΏ ΤΑΡΟΜΒΣΡΏ 

3.700,00 

11.02.02.02 
ΏΤΞΔΔ 

ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΒΕ ΦΏΛΣΟΤ 116.300,00 

25.06.02 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΚΕΛΚΕ ΚΏΕ ΚΡΟΤΧΝ 
20.000,00 

25.06.03 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β.  ΠΕΚΡΟΛΕΜΝΔ ΚΏΕ 
ΓΏΛΕΚΟΤ 

20.000,00 

25.06.04 
ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ 

ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΣΕ Α.Β. ΥΒΡΟΤ, ΑΟΨΡΏΝΔ ΚΏΕ 
ΜΟΤΡΕΧΝ 

20.000,00 

 
Αίλεη εληνιή ε απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί, ζηελ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή 
Αηεχζπλζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Αηεχζπλζε Αηνίθεζεο, ηκήκα Αηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Κηιθίο, γηα 
ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 1069/80,φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ.2307/95 ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2507/97,θαζψο θαη ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
λ.4071/2012.   
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Δ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-190/29-05-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ . 

 

 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

26 Ηνπλίνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΑΒΤΏ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 
 

Ώλαζηαζηάδνπ 
Βιέλε, Αεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΏΠΟΤΏ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Κέινο  

  

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, Κέινο  

 
ΏΠΧΝ 

 
 

 Παξαγηφο Εσάλλεο, Βθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


