
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

            ΘΑΟΤ 

 

Α..Μ. 800125738 -  Γ.Ο.Τ. Καβάιαο ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Ληκέλαο Θάν 6404 Θάνο 

Σει.: 25930 24025-26 – αμ: 2593058344 

E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ν πξαθηθό εο κ αξηζκό 15/19-09-2022 αθηθήο λξίαεο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν εο Γεκνηθήο

Δπηρίξεεο Ύξεο Απνρέεο Θάν. 

                Αξ. Απόαεο 164/2022 

 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηε πξαθηθώλ ιέγρν

ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο ν ηαγσληκνύ

γηα ελ παξνρή ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε

ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ

ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.».

 

                    

ν Ληκέλα Θάν ήκξα ηο 19 ν κελόο πκβξίν ν ένο 2022 εκέξα εο βνκάαο Γέξα θαη ώξα

13:00 κ.κ. λήιζ  αθηθή λξίαε ν Γηνηθεηθό κβνύιην εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ύξα από ελ π’ αξηζκ. 3489/30-

08-2022 έγγξαε πξόθιεε ν Πξνέξν ανύ θ. Μαλία Κσλαλίλν, πν πηόζεθ  όινο νο

κβνύινο, ν ειθξνληθό νο αρξνκίν (e-mail), ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 4 ν Ν. 1069/80. Η

λξίαε πξαγκανπνηήζεθ κέσ ειηάθςεο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 78 ν Ν. 4954/2022. Ανύ

ηαπηώζεθ όη ίααη λόκηκε απαξία, γηαί  ύλνιν έλθα (11) κιώλ κκίραλ θαη α έλθα (11) κέιε,

θεξύρζεθ από νλ Πξόξν ε έλαξμε εο λξίαεο. 

Πξόξνο: Μαλίαο Κσλαλίλνο 

Παξόλο: αιαξήο Αξγύξηνο – Βνιίεο Παλαγηώεο - σξγίν Ησάλλεο - θάγθνο Αιέμαλξνο - 

Καξαβνύδεο ιηαλόο – Κννκαλήο ώξγηνο – Λακπξηλίεο Λάκπξνο - Μαιιηαξόο σήξηνο -   νξίλεο

Ησάλλεο - Καδάξαο έξγηνο 

Απόλο: ΚΑΝΔΗ 

Απνρσξήαλο: ΚΑΝΔΗ 

ε λξίαε παξαβξέζεθ ρσξίο ηθαίσκα ςήν ε ληθή Γηζύλξηα εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θ. Μαύξν Αξγξή. 

Ο Πξόξνο ηεγήζεθ ν έβνκν (-7ν-) αθηθό ζέκα εο εκξήηαο ηάαμεο πν ανξά ελ έγθξηε πξαθηθώλ 

ιέγρν ηθαηνινγεηθώλ πξνσξηλώλ αλαόρσλ ν ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ γηα ελ πεξία «Δθέιε

ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κ αλνηθή

ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ».  

Σα κέιε ανύ έιαβαλ πόςε: 

α) ηο ηαάμηο ν άξζξν 5 ν Ν. 1069/80, όπσο ηρύη ήκξα 

β) ηο ηαάμηο ν Ν.4412/2016, όπσο ηρύη ήκξα 

22AWRD011288743 2022-09-22
ΑΔΑ: 6Λ4ΘΟΕΥΣ-ΧΝΥ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2022.09.22 13:09:39
EEST
Reason:
Location: Athens



γ) ελ π’ αξηζκ. 00163/13-05-2022 Απόαε Αλάιεςεο Τπνρξέσεο(ΑΓΑ:ΦΔ1ΠΟΔΤ-301) κ ελ νπνία ηαέζεθ

πίσε ύςνο 90.750,00€  βάξνο Κ.Α. 62-07-0001-201 ν Πξνϋπνινγηκνύ μόσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. νηθνλνκηθνύ

ένο 2022. 

) ελ π’ αξηζκ. 77/2022 απόαε ν Γ.. εο Δπηρίξεεο πν ανξά «Έγθξηε ρώλ εκνπξάεεο γηα ελ

παξνρή ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ένο

2022»   

) ελ π’ αξηζκ. 219/2021 Απόαε ν Γ.. εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ πξί «γθξόεεο πηξνπήο

Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεεο εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., γηα ηο εκόηο κβάηο πξνκεζηώλ θαη γληθώλ πεξηώλ ένο

2022» 

) Σν κ αξηζκ. 3196/12-08-2022 πξαθηθό αμηνιόγεεο ηθαηνινγεηθώλ κκνρήο –ρληθήο πξννξάο εο

Δπηξνπήο ηλέξγηαο θαη αμηνιόγεεο ν ηαγσληκνύ  

δ) Σν κ αξηζκ. 3258/17-08-2022 πξαθηθό αμηνιόγεεο νηθνλνκηθήο πξννξάο εο Δπηξνπήο ηλέξγηαο θαη

αμηνιόγεεο ν ηαγσληκνύ  

ε) Σελ 152/2022 απόαε ν Γ.. εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. πν ανξά: «Έγθξηε πξαθηθνύ ιέγρν ρληθώλ πξννξώλ θαη

πξαθηθνύ ιέγρν νηθνλνκηθώλ πξννξώλ ν ηαγσληκνύ “Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε

κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κ αλνηθή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ”», ε νπνία έρη σο

μήο: 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

ΘΑΟΤ

 
Α..Μ. 800125738 -  Γ.Ο.Τ. Καβάιαο ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
Ληκέλαο Θάν 6404 Θάνο 
Σει.: 25930 24025-26 – αμ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ν πξαθηθό εο κ αξηζκό 12/23-08-2022 αθηθήο λξίαεο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν εο Γεκνηθήο

Δπηρίξεεο Ύξεο Απνρέεο Θάν. 

Αξ. Απόαεο 152/2022 

 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηε πξαθηθνύ ιέγρν ρληθώλ

πξννξώλ θαη πξαθηθνύ ιέγρν νηθνλνκηθώλ

πξννξώλ ν ηαγσληκνύ “Δθέιε

ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε

κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ

εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κ αλνηθή ηαηθαία κέσ

ΔΖΓΖ”».                                                                       

                    
ν Ληκέλα Θάν ήκξα ηο 23 ν κελόο Αγνύν ν ένο 2022 εκέξα εο βνκάαο Σξίε θαη ώξα

13:00 κ.κ. λήιζ  αθηθή λξίαε ν Γηνηθεηθό κβνύιην εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ύξα από ελ π’ αξηζκ. 3197/12-

08-2022 έγγξαε πξόθιεε ν Πξνέξν ανύ θ. Μαλία Κσλαλίλν, πν πηόζεθ  όινο νο

κβνύινο, ν ειθξνληθό νο αρξνκίν (e-mail), ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 4 ν Ν. 1069/80.  

Η λξίαε πξαγκανπνηήζεθ κέσ ειηάθςεο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 78 ν Ν. 4954/2022. 

Ανύ ηαπηώζεθ όη ίααη λόκηκε απαξία, νιάρηνλ ½ σλ κιώλ (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γηαί  ύλνιν

έλθα (11) κιώλ κκίραλ α έθα  (10) κέιε, θεξύρζεθ από νλ Πξόξν ε έλαξμε εο λξίαεο. 

Πξόξνο: Μαλίαο Κσλαλίλνο 

Παξόλο: αιαξήο Αξγύξηνο – Βνιίεο Παλαγηώεο - σξγίν Ησάλλεο - θάγθνο Αιέμαλξνο - 

Καξαβνύδεο ιηαλόο – Κννκαλήο ώξγηνο – Λακπξηλίεο Λάκπξνο - Μαιιηαξόο σήξηνο -   νξίλεο

Ησάλλεο  

Απόλο: Καδάξαο έξγηνο 

Απνρσξήαλο: ΚΑΝΔΗ 

ε λξίαε παξαβξέζεθ ρσξίο ηθαίσκα ςήν ε ληθή Γηζύλξηα εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θ. Μαύξν Αξγξή. 

Ο Πξόξνο ηεγήζεθ  ν έθν  (-6ν -)  αθηθό ζέκα εο εκξήηαο ηάαμεο πν ανξά ελ έγθξηε πξαθηθνύ

ιέγρν ρληθώλ πξννξώλ θαη πξαθηθνύ ιέγρν νηθνλνκηθώλ πξννξώλ ν αλνηθνύ ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ

γηα ελ θέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  

Σα κέιε ανύ έιαβαλ πόςε:  

α) Σηο ηαάμηο ν άξζξν 5 ν Ν. 1069/80, όπσο ηρύη ήκξα 

β) Σηο ηαάμηο ν Ν. 4412/2016, όπσο ηρύνλ ήκξα 

γ) Σελ π’ αξηζκ. 00163/13-05-2022 Απόαε Αλάιεςεο Τπνρξέσεο (ΑΓΑ: ΦΔ1ΠΟΔΤ-3Ο1) κ ελ νπνία

ηαέζεθ πίσε ύςνο 90.750,00 €  βάξνο ν Κ.Α. 62-07-0001-201 ν Πξνϋπνινγηκνύ μόσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.

νηθνλνκηθνύ ένο 2022 
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) Σελ π’ αξηζκ. 77/2022 απόαε ν Γ.. εο Δπηρίξεεο πν ανξά: «Έγθξηε ρώλ εκνπξάεεο γηα ελ

παξνρή ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ένο

2022». 

) Σελ π’ αξηζκ. 219/2021 Απόαε ν Γ.. εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. πξί «γθξόεεο πηξνπήο

Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεεο εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., γηα ηο εκόηο κβάηο πξνκεζηώλ θαη γληθώλ πεξηώλ ένο

2022».  

) Σν κ αξηζκ. πξσ. 3196/12-08-2022 πξαθηθό αμηνιόγεεο ηθαηνινγεηθώλ κκνρήο – ρληθήο πξννξάο εο

Δπηξνπήο ηλέξγηαο θαη αμηνιόγεεο ν ηαγσληκνύ 

δ) Σν κ αξηζκ. πξσ. 3258/17-08-2022 πξαθηθό αμηνιόγεεο νηθνλνκηθήο πξννξάο εο Δπηξνπήο ηλέξγηαο θαη

αμηνιόγεεο ν ηαγσληκνύ 

θαη ύξα από ηαινγηθή δήεε πξνρώξεαλ  ςεννξία 

Τπέξ ςήηαλ θαη α έθα παξόλα κέιε 

Σν Γηνηθεηθό κβνύιην ιακβάλνλαο πόςε όια α αλσέξσ, ύξα από ηαινγηθή δήεε θαη αλαιιαγή

απόςσλ  

Α π ν  α  ί δ  η νκόσλα 

1. Σελ έγθξηε σλ π’ αξηζκ. 3196/12-08-2022 θαη 3258/17-08-2022 λεκκέλσλ πξαθηθώλ ειθξνληθήο

απνξάγηεο θαη αμηνιόγεεο ρληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξννξώλ εο πηξνπήο ηαγσληκνύ γηα ελ

παξνρή ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ένο 2022, πξνϋπνινγηκνύ 90.750,00 € πιένλ .Π.Α.  

 

2. Σελ αλάημε σλ παξαθάσ νηθνλνκηθώλ νξέσλ  

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο Πνό πξννξάο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 7.225,00€ 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 7.225,00€ 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 7.225,00€ 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 8.575,00€ 

σο πξνσξηλνύο αλαόρνο,  γηαί νη πξννξέο νο ίλαη πιήξηο, θαζόνλ νη  ρληθέο πξννξέο νο ίλαη πιήξηο

ύκσλο κ νο όξνο εο ηαθήξμεο θαη ηο ρληθέο πξνηαγξαέο θαη λόο  ν ληθηθνύ πξνϋπνινγηκνύ.  

3. Σε κααίσε εο παξνύαο ηαηθαίαο εο παξνρήο ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ

έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ένο 2022 γηα α άγνλα κήκαα πν λ πνβιήζεθ θακία

πξννξά. 

 

4. Σελ  αλάζε σλ άγνλσλ κεκάσλ κέσ εο ηαηθαίαο εο αλαγσληηθήο ηαπξαγκάεο κέσ

ΔΗΓΗ (βάη σλ παξ. 3 θαη 4 ν άξζξν 26 ν λ.4412/2016). 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ

ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΑΝΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο

ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 4 800 200 30 24.000,00€ 

              

2 νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 4 140 35 35 4.900,00€ 
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Ζ απόαε αή πήξ αξηζκό 152/2022    

                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                                                                 αιαξήο Αξγύξηνο 

       Μαλίαο Κσλαλίλνο Βνιίεο Παλαγηώεο 

                                                                                                 σξγίν Ησάλλεο 

                                                                                                 θάγθνο Αιέμαλξνο  

                                                                                                 Καξαβνύδεο ιηαλόο 

                                                                                                 Κννκαλήο ώξγηνο 

                                                                                                 Λακπξηλίεο Λάκπξνο 

                                                                                                 Μαιιηαξόο σήξηνο  

                                                                                                 νξίλεο Ησάλλεο

      Αθξηβέο Απόπακα  

         Θάσος 24-08-2022                                                                                                                                                                                                      

Πξόξνο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν       

     

      Μαλίαο Κσλαλίλνο               

κ3 ή θαη κ γξαλό αλύςσεο  

              

3 νξσήο ξπξηνόξνο 2 60 30 45 2.700,00€ 

              

              

  ΤΝΟΛΟ   1970     31.600,00€ 

  .Π.Α. 24%         7.584,00€ 

  ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ         39.184,00€ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Θάνο, 12/08/2022

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΑΟΤ Αξηζ. Πξσ. 3196  

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΔΗΑ ΓΗΑΩΝΗΜΟΤ & 

ΑΞΗΟΛΟΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ε Θάν, α γξαία εο Γηνίθεεο εο ΓΔΤΑΘ, ήκξα ελ 12/08/2022, εκέξα Παξαθή θαη ώξα 13.00 κ.κ.

λήιζ  αθηθή λξίαε ε πηξνπή ηλέξγηαο ηαγσληκνύ ν άξζξν 221 παξ.1 ν Ν.4412/2016, ε νπνία

γθξνήζεθ κ ελ π’ αξηζκόλ 218/2021 Απόαε ν Γ εο ΓΔΤΑΘ πξνθηκέλν λα πξνβί ελ ειθξνληθή

απνξάγηε θαη αμηνιόγεε σλ πξννξώλ πν θααέζεθαλ ν πιαίην ηλέξγηαο ν αλνηθνύ ειθξνληθνύ

ηαγσληκνύ γηα ελ «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ

εο ΓΔΤΑΘ κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ» (Αξηζκ. Γηαθήξμεο 2986/02-08-2022), ε νπνία έιαβ νλ π΄ αξηζ.

169884,1 αξηζκό ήκανο ΔΗΓΗ, εκνηύζεθ λνκίκσο θαη αλαξήζεθ ν Κλξηθό Ηιθξνληθό Μεξών

Γεκνίσλ κβάσλ, ιακβάλνλαο ΑΓΑΜ 22PROC011041025.  

ε λξίαε εο πηξνπήο ήαλ παξόλο: 

1) Μπννύξε Αηθαξίλε, ΓΔ Γηνηθεηθόο, Πξόξνο εο Δπηξνπήο 

2) Υαδεγσξγίν Παλαγηώα, ΓΔ Γηνηθεηθόο, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

3) σξγηάεο ώξγηνο, ΤΔ ληθώλ Καζεθόλσλ, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

Η θααιεθηθή εκξνκελία πνβνιήο σλ πξννξώλ ήαλ ύκσλα κ ε ηαθήξμε ε 12/08/2022 θαη ώξα 10.00 π.κ.

θαη ε εκξνκελία ειθξνληθήο απνξάγηεο σλ αθέισλ «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή πξννξά» ε

12/08/2022 θαη ώξα 13.00 κ.κ. 

1. Πξνθηκέλν λα πξνβί ελ ειθξνληθή απνξάγηε σλ αθέισλ «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή

πξννξά», ε Δπηξνπή λέζεθ ν ΔΗΓΗ κ α ηαπηήξηα εο (όλνκα ρξήε θαη θξό πξνσπηθό

θσηθό πξόβαεο), πέιμ νλ ειθξνληθό ηαγσληκό 169884,1  θαη ηαπίσ αλόο όη ν ηαγσληκόο ήαλ

ραξαθεξηκέλνο από ν ύεκα σο «θιησκέλνο» θαη αέξν όη ίραλ πνβιεζί κπξόζκα ν ηαγσληκό

πξννξέο. 

2. ε λέρηα α κέιε εο Δπηξνπήο πν ηαζένλ νο απαξαίενο θσηθνύο γηα ελ απνξάγηε σλ αθέισλ

«Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή πξννξά» θααρώξηαλ ηανρηθά  ηηθή όξκα ν ήκανο α

ηαπηήξηα νο (όλνκα ρξήε θαη θξό πξνσπηθό θσηθό πξόβαεο), πξνθηκέλν λα απνξαγηζνύλ νη

πξννξέο.  

3. Ακέσο κά ελ παξαπάλσ ηαηθαία απνξαγίζεθαλ απνξαγίζεθ νη άθινη «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο

– Σρληθή πξννξά». 

4. Μά ελ απνξάγηε ν αλσέξσ αθέιν, ε Δπηξνπή Γηαγσληκνύ μέα ελ πξνθόκηε εο γγύεεο

κκνρήο, ύκσλα κ ελ παξάγξαν 1 ν άξζξν 72 θαη ηαπίσ όη νη κκέρνλο νηθνλνκηθνί νξίο

πέβαιαλ έλπε γγύεε κκνρήο  πξνθνκίδνλαο ν πξσόπό εο, κέρξη ελ εκξνκελία θαη ώξα

απνξάγηεο ν ηαγσληκνύ, θαά ν άξζξν 2.4.2.5 εο ηαθήξμεο. 

5. ε λέρηα ε Δπηξνπή Γηαγσληκνύ πηθνηλώλε κ νο νξίο πν έξνλαη λα έρνλ θώη ηο γγεηθέο

πηνιέο, πν θαέζαλ νη πόινηπνη κκέρνλο θαη ηαπίσ ελ γθξόεά νο. 

6.  γθθξηκέλα ν ηαγσληκό κκίραλ νη θάσζη νηθνλνκηθνί νξίο ν ύεκα ν ΔΗΓΗ: 

    νηρία Οηθνλνκηθνύ νξέα  

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

7. Μά ελ ειθξνληθή απνξάγηε σλ αθέισλ «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή πξννξά», ε Δπηξνπή

ηαπίσ όη αέο έιαβαλ από ν ύεκα, νο μήο αλαξόκλνο κνλαηθνύο αξηζκνύο ήκανο: 
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Α/Α Ολνκαπώλκν Αξηζκόο ήκανο

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 

8. ύκσλα κ ν άξζξν 2.4.2.5 εο ηαθήξμεο, έσο ελ εκέξα θαη ώξα απνξάγηεο σλ πξννξώλ

πξνθνκίδνλαη κ ζύλε ν νηθνλνκηθνύ νξέα ελ αλαζένα αξρή,  έλπε κνξή θαη  θιηό-νύο άθιν-

νο, νλ νπνίν αλαγξάαη ν απννιέαο θαη σο παξαιήπεο ε Δπηξνπή Γηαγσληκνύ ν παξόλνο ηαγσληκνύ,

α νηρία εο ειθξνληθήο πξννξάο ν, α νπνία απαηίαη λα πξνθνκηζνύλ  πξσόπε κνξή. Σένηα

νηρία θαη ηθαηνινγεηθά ληθηθά ίλαη : 

α) ε πξσόπε γγεηθή πηνιή κκνρήο, πιελ σλ πξηπώσλ πν αή θίαη ειθξνληθά, άιισο ε

πξννξά απνξξίπαη σο απαξάθε, 

β) αά πν λ πάγνλαη ηο ηαάμηο ν άξζξν 11 παξ. 2 ν λ. 2690/1999,  

γ) ηησηθά έγγξαα α νπνία λ έρνλ πηθξσζί από ηθεγόξν ή λ έξνλ ζώξεε από πεξίο θαη νξίο εο

πξίπσεο α εο παξ. 2 ν άξζξν 11 ν λ. 2690/1999 ή λ λνύνλαη από πύζλε ήισε γηα ελ αθξίβηά

νο, θαζώο θαη 

) α αιιναπά εκόηα έλπα έγγξαα πν έξνλ ελ πηεκίσε εο Υάγεο (Apostille), ή πξνμληθή ζώξεε θαη

λ έρνλ πηθξσζί από ηθεγόξν.  

 πξίπσε κε πνβνιήο λόο ή πξηόξσλ από α σο άλσ νηρία θαη ηθαηνινγεηθά πν πνβάιινλαη 

έλπε κνξή, πιελ εο πξσόπεο γγύεεο κκνρήο, ε αλαζένα αξρή ύλααη λα δεήη ε κπιήξσε

θαη πνβνιή νο, ύκσλα κ ν άξζξν 102 ν λ. 4412/2016. 

ύκσλα κ ν αλσέξσ άξζξν εο ηαθήξμεο, νη νηθνλνκηθνί νξίο θαέζαλ ν πξσόθνιιν εο ΓΔΤΑΘ,

ιακβάλνλαο αξηζκό πξσνθόιιν, νο παξαθάσ άθινο, νη νπνίνη παξαόζεθαλ λξάγηνη ελ Δπηξνπή,

θαά ελ έλαξμε εο ηαηθαίαο:  

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο πξσνθόιιν 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 3182/11-8-2022 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 3183/11-8-2022 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  3181/11-8-2022 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 3184/11-8-2022 

λπώο, νη αλίνηρνη λξάγηνη άθινη πνβιήζεθαλ κπξνζέκσο θαη λνκνύπσο από νο κκέρνλο,

ύκσλα κ α νξηδόκλα ε ηαθήξμε.  

9. ε λέρηα ε Δπηξνπή πξνέβε  έιγρν ν πξηρνκέλν ν ειθξνληθνύ αθέιν «Γηθαηνινγεηθά

κκνρήο – Σρληθή πξννξά» πν ίρ πνβιήζεθαλ από νο νηθνλνκηθνύο νξίο. Οη ηαγσληδόκλνη θαη α

ηθαηνινγεηθά πν πέβαιιαλ, ίλαη α μήο: 

Α/Α Ολνκαπώλκν  Γηθαηνινγεηθά  

 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 1. ΔΔΔ 

2. ΔΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

3. ΑΓΔΙΔ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ

4. ΑΓΔΙΑ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

5. ΑΑΛΙΣΗΡΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΑ 

6. ΔΞΟΛΗΜΔΝΑ ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

2022
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2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 1. ΔΔΔ 

2. ΔΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ

3. ΑΓΔΙΔ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

4. ΑΓΔΙΑ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

5. ΑΑΛΙΣΗΡΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΑ 

6. ΔΞΟΛΗΜΔΝΑ ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

2022 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ 1. ΔΔΔ 

2. ΔΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

3. ΑΓΔΙΔ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

4. ΑΓΔΙΑ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

5. ΑΑΛΙΣΗΡΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΑ 

6. ΔΞΟΛΗΜΔΝΑ ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

2022 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 1. ΔΔΔ 

2. ΔΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

3. ΑΓΔΙΔ ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

4. ΑΓΔΙΑ ΥΔΙΡΙΣΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

5. ΑΑΛΙΣΗΡΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΑ 

6. ΔΞΟΛΗΜΔΝΑ ΣΔΛΗ

ΚΤΚΛΟΟΡΙΑ 2022 

10. Αθνινύζσο, ε Δπηξνπή απνξάγη νο αθέινο, πν θααέζεθαλ ν πξσόθνιιν εο πεξίαο,

κνλνγξάεαλ  θαη ξαγίεθαλ από ελ Δπηξνπή όια α ηθαηνινγεηθά πν πνβιήζεθαλ, αλά ύιιν. 

Σα ηθαηνινγεηθά πν πέβαιαλ νη ηαγσληδόκλνη κ λξάγην άθιν, ίλαη α μήο: 

Α/Α Ολνκαπώλκν  Γηθαηνινγεηθά  

 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗ ΔΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗ ΔΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  ΠΡΧΣΟΣΤΠΗ ΔΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗ ΔΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Η πηξνπή ιακβάλνλαο πόςε: 

1. ελ π’ αξηζ. 2986/02-08-2022 Γηαθήξμε εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  

2. νλ πνβιεζέλ άθιν «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή πξννξά», λόο εο νηθνλνκηθήο πξννξάο.  

3. ηο ηαάμηο ν Ν.4412/2016 

πξνίλη πξνο ν Γηνηθεηθό κβνύιην: 

1. Σελ απννρή σλ νηθνλνκηθώλ πξννξώλ πν πνβιήζεθαλ από νο ξηο κκέρνλο νηθνλνκηθνύο νξίο θαη

ελ απνξάγηή νο  πόκλν άην, θαζώο θξίζεθ όη νη άθινη «Γηθαηνινγεηθά κκνρήο – Σρληθή

πξννξά» ίλαη πιήξηο, ύκσλνη κ νο όξνο εο ηαθήξμεο θαη ηο ρληθέο πξνηαγξαέο, όπσο πξνθύπη

από όα αλαέξζεθαλ παξαπάλσ ν παξόλ πξαθηθό: 
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Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 

ηα ηαπίσε σλ άλσ, λάρζεθ ν παξόλ πξαθηθό, ν νπνίν ανύ αλαγλώζεθ θαη ββαηώζεθ, πνγξάαη. 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ             Θάνο, 17/08/2022  

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΑΟΤ Αξηζ. Πξσ. 3258 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΔΗΑ ΓΗΑΩΝΗΜΟΤ & 

ΑΞΗΟΛΟΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ε Θάν, α γξαία εο Γηνίθεεο εο ΓΔΤΑΘ, ήκξα ελ 17/08/2022, εκέξα Σάξε θαη ώξα 10.00 π.κ. λήιζ

 αθηθή λξίαε ε πηξνπή ηλέξγηαο ηαγσληκνύ ν άξζξν 221 παξ.1 ν Ν.4412/2016, ε νπνία

γθξνήζεθ κ ελ π’ αξηζκόλ 218/2021 Απόαε ν Γ εο ΓΔΤΑΘ πξνθηκέλν λα πξνβί ελ ειθξνληθή

απνξάγηε θαη αμηνιόγεε σλ πξννξώλ πν θααέζεθαλ ν πιαίην ηλέξγηαο ν αλνηθνύ ειθξνληθνύ

ηαγσληκνύ γηα ελ πεξία «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο

σλ ηθύσλ εο ΓΔΤΑΘ κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ» (Αξηζκ. Γηαθήξμεο 2986/02-08-2022), ε νπνία έιαβ

νλ π΄ αξηζ. 169884,1 αξηζκό ήκανο ΔΗΓΗ, εκνηύζεθ λνκίκσο θαη αλαξήζεθ ν Κλξηθό Ηιθξνληθό

Μεξών Γεκνίσλ κβάσλ, ιακβάλνλαο ΑΓΑΜ 22PROC011041025.  

ε λξίαε εο πηξνπήο ήαλ παξόλο: 

1) Μπννύξε Αηθαξίλε, ΓΔ Γηνηθεηθόο, Πξόξνο εο Δπηξνπήο 

2) Υαδεγσξγίν Παλαγηώα, ΓΔ Γηνηθεηθόο, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

3) σξγηάεο ώξγηνο, ΤΔ ληθώλ Καζεθόλσλ, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

1. Μ ν 3196/12-08-2022 Πξαθηθό ε Δπηξνπή ηαγσληκνύ πξνέβε ελ ειθξνληθή απνξάγηε ν άθιν

«Γηθαηνινγεηθά ηαγσληκνύ – Σρληθή πξννξά» σλ ηαγσληδνκέλσλ, νλ έιγρν θαάζεο σλ απαηνύκλσλ

γγήσλ κκνρήο, νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ κκνρήο θαη ελ αμηνιόγεε σλ ρληθώλ πξννξώλ

νο. ε λέρηα θααρώξη όνο πέβαιαλ πξννξέο, θαζώο θαη α πνβιεζέλα από ανύο ηθαηνινγεηθά θαη

α απνιέκαα ν ιέγρν. 

2. Η Δπηξνπή ήκξα ζα πξνρσξήη ελ απνξάγηε θαη αμηνιόγεε σλ νηθνλνκηθώλ πξννξώλ σλ

πξνξόλσλ, πν λ απνξξίζεθαλ θαά ν πξνεγνύκλν άην.  

3. Ακέσο κά ελ παξαπάλσ ηαηθαία νη νηθνλνκηθέο πξννξέο απνξαγίζεθαλ κ απνέικα λα ίλαη λαή 

πιένλ ε πξόβαε ν πξηρόκλν νο. Οη πνβιεζίο νηθνλνκηθέο πξννξέο παξνηάδνλαη νλ παξαθάσ

πίλαθα, θαά ηξά κηννίαο, όπσο ιήζε από ελ πιαόξκα ν Δζληθνύ ήκανο Ηιθξνληθώλ Γεκνίσλ

κβάσλ (ΔΗΓΗ): 
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ε Δπηξνπή ηαπίσ όη αέο έιαβαλ από ν ύεκα, νο μήο αλαξόκλνο κνλαηθνύο αξηζκνύο

ήκανο: 

Οη πξννξάο αλά νηθνλνκηθό νξέα ανξνύλ α θάσζη κεραλήκαα έξγν θαη αλαιύνλαη σο μήο: 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 

ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   235   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   235   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 
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ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

ύκσλα κ ν άξζξν 1.3 εο Γηαθήξμεο «Πξννξέο πνβάιινλαη γηα θάζ κήκα μρσξηά θαη γηα έλα ή

πξηόξν αξηζκό νρεκάσλ πν αλαέξαη ν θάζ κήκα.  

Κξίλνλαη άγνλα α παξαθάσ κήκαα ν ηαγσληκνύ γηα α νπνία λ θααέζεθαλ νηθνλνκηθέο πξννξέο.  

Η πηξνπή ιακβάλνλαο πόςε: 

1. Σελ 2986/02-08-2022Γηαθήξμε εο ΓΔΤΑ Θάν 

2. ηο πνβιεζίο νηθνλνκηθέο πξννξέο 

3. ηο ηαάμηο ν Ν.4412/2016 

4. ν π΄αξηζ. 3196/12-08-2022 πξαθηθό απνξάγηεο θαη αμηνιόγεεο ρληθώλ πξννξώλ

πξνίλη πξνο ν Γηνηθεηθό κβνύιην: 

           

 ΤΝΟΛΟ   235   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

3 νξσήο ξπξηνόξνο 1 30 45 1.350,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   8.575,00€ 

 .Π.Α. 24%       2.058,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       10.633,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΑΝΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ ΦΠΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο

κέρξη 500 Kgr ξπξηνόξνο 4 800 200 30 24.000,00€ 

             

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3

ή θαη κ γξαλό αλύςσεο  4 140 35 35 4.900,00€ 

             

3 νξσήο ξπξηνόξνο 2 60 30 45 2.700,00€ 

             

             

 ΤΝΟΛΟ   1970     31.600,00€ 

 .Π.Α. 24%         7.584,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ         39.184,00€ 
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Σελ αλάημε σλ παξαθάσ νηθνλνκηθώλ νξέσλ  

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο Πνό πξννξάο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 7.225,00€ 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 7.225,00€ 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 7.225,00€ 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 8.575,00€ 

σο πξνσξηλνύο αλαόρνο εο πεξίαο «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα

ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ», θαζόνλ νη ρληθέο πξννξέο ίλαη

πιήξηο θαη ύκσλο κ όα νξίδνλαη ε ηαθήξμε θαη ε νηθνλνκηθέο πξννξέο ίλαη λόο ν ληθηθνύ

πξνϋπνινγηκνύ θαη ύκσλο κ νο όξνο εο ηαθήξμεο.  

Λόγσ εο θηκώκλεο αμίαο σλ άγνλσλ κεκάσλ, ε πηξνπή πξνίλη ελ  αλάζε σλ άγνλσλ κεκάσλ κέσ εο

ηαηθαίαο εο αλαγσληηθήο ηαπξαγκάεο κέσ ΔΗΓΗ (βάη σλ παξ. 3 θαη 4 ν άξζξν 26 ν

λ.4412/2016). 

ηα ηαπίσε σλ άλσ, λάρζεθ ν παξόλ πξαθηθό, ν νπνίν ανύ αλαγλώζεθ θαη ββαηώζεθ, πνγξάαη. 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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ζ) Σηο κ αξηζκ. πξσ. 3482, 3483, 3484 θαη 3485/30-08-2022 πξνθιήηο πξνο νο πξνσξηλνύο αλαόρνο γηα

πξνθόκηε σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο λόο έθα (10) εκξώλ. 

η) Σε κ αξηζκ. πξσ. 3675/09-09-2022 2ε πξόθιεε πξνο νλ πξνσξηλό αλάνρν θ. Καξάιε Κσλαλίλν γηα

πξνθόκηε σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο λόο έθα (10) εκξώλ. 

ηα) Σα κ αξηζκ. πξσ. 3674/09-09-2022 θαη 3756/16-09-2022 Πξαθηθά αμηνιόγεεο ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο, α

νπνία έρνλ σο μήο:   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                Θάνο, 09/09/2022  

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΑΟΤ                                                               Αξηζ. Πξσ. 3674  

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΔΗΑ ΓΗΑΩΝΗΜΟΤ & 

ΑΞΗΟΛΟΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ε Θάν ήκξα ελ 9ε πκβξίν ν ένο 2022, εκέξα Παξαθή θαη ώξα 10.00π.κ. λήιζ  αθηθή

λξίαε ν θίξην εο Γηνίθεεο εο ΓΔΤΑΘ ε πηξνπή ηλέξγηαο ηαγσληκνύ ν άξζξν 221 παξ.1 ν

Ν.4412/2016, ε νπνία γθξνήζεθ κ ελ π’ αξηζκόλ 218/2021 απόαε ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν, πξνθηκέλν

λα πξνβί νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο πν πέβαιαλ νη πξνσξηλνί αλάνρνη ν πιαίην

ηλέξγηαο ν αλνηθνύ ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ γηα ελ πεξία «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε

κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο ΓΔΤΑΘ κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ» (Αξηζκ. Γηαθήξμεο

2986/02-08-2022), ε νπνία έιαβ νλ π΄ αξηζ. 169884,1 αξηζκό ήκανο ΔΗΓΗ, εκνηύζεθ λνκίκσο θαη

αλαξήζεθ ν Κλξηθό Ηιθξνληθό Μεξών Γεκνίσλ κβάσλ, ιακβάλνλαο ΑΓΑΜ 22PROC011041025.  

ε λξίαε εο πηξνπήο ήαλ παξόλο: 

1) Μπννύξε Αηθαξίλε, Γηνηθεηθή Τπάιιεινο ΓΔ, Πξόξνο εο Δπηξνπήο 

2) Υαδεγσξγίν Παλαγηώα, Γηνηθεηθή Τπάιιεινο ΓΔ, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

3) σξγηάεο ώξγηνο, ΤΔ ληθώλ Καζεθόλσλ, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

1. Μ ν π’ αξηζ. 3257/17-08-2022 πξαθηθό εο, ε παξνύα Δπηξνπή πξόηλ ελ αλάημε σλ νηθνλνκηθώλ

νξέσλ  

 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

.Π.Α. 24%   1.734,00€

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 
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ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ

ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

3 νξσήο ξπξηνόξνο 1 30 45 1.350,00 

 ΤΝΟΛΟ   270   8.575,00€ 

 .Π.Α. 24%       2.058,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       10.633,00€
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σο πξνσξηλνύο αλαόρνο. Μ ελ π΄αξηζ. 152/2022 απόαε ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν εο ΓΔΤΑΘ γθξίζεθ ν

αλσέξσ πξαθηθό εο Δπηξνπήο. 

2.  λέρηα εο απόαεο αήο, απάιεαλ νο πξνσξηλνύο αλαόρνο, κέσ ΔΗΓΗ, ειθξνληθέο

πξνθιήηο κ ηο νπνίο θιήζεθαλ λα πνβάινλ λόο έθα (10) εκξώλ από ελ θνηλνπνίεε εο ρηθήο

ηνπνίεεο  ανύο, α απνηθηθά έγγξαα λνκηκνπνίεεο θαη α πξσόπα ή αλίγξαα όισλ σλ

ηθαηνινγεηθώλ πν πξηγξάνλαη ελ παξάγξαν 2.2.3.1 εο λ ιόγσ ηαθήξμεο, σο απνηθηθά νηρία γηα ε

κε λξνκή σλ ιόγσλ απνθιηκνύ εο παξαγξάν 2.2.3 εο ηαθήξμεο, θαζώο θαη γηα ελ πιήξσε σλ 

θξηεξίσλ πνηνηθήο πηινγήο σλ παξαγξάσλ 2.2.4 - 2.2.8 αήο.  

ύκσλα κ ν άξζξν 3.2 εο ηαθήξμεο, ν ύλνιν σλ νηρίσλ θαη ηθαηνινγεηθώλ εο σο άλσ παξαγξάν

απνέιινλαη από νλ πξνσξηλό αλάνρν  κνξή ειθξνληθώλ αξρίσλ κ κνξόπν PDF, ύκσλα κ α

ηηθώο νξηδόκλα ελ παξάγξαν 2.4.2.5 εο ηαθήξμεο θαη λόο εο πξνζκίαο πνβνιήο σλ ηθαηνινγεηθώλ

θααθύξσεο θαη ν αξγόξν έσο ελ ξίε ξγάηκε εκέξα από ελ θααιεθηθή εκξνκελία ειθξνληθήο πνβνιήο

σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο, πξνθνκίδνλαη κ ζύλε ν νηθνλνκηθνύ νξέα, ελ αλαζένα αξρή, 

έλπε κνξή θαη  θιηό άθιν, κ παξαιήπε ελ Δπηξνπή Γηαγσληκνύ, α νηρία θαη ηθαηνινγεηθά, α

νπνία απαηίαη λα πξνθνκηζνύλ  έλπε κνξή (σο πξσόπα ή αθξηβή αλίγξαα), ύκσλα κ α

πξνβιπόκλα ηο ηαάμηο εο σο παξαγξάν 2.4.2.5 εο ηαθήξμεο. 

Η Δπηξνπή λξηάδη πξνθηκέλν λα πξνβί νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο πν πνβιήζεθαλ από

νο πξνσξηλνύο αλαόρνο ειθξνληθά θαη  έλπε κνξή.  

Οη αλσέξσ πξνθιήηο, όπσο αίλαη ν ύεκα ν ΔΗΓΗ θνηλνπνηήζεθαλ νο πξνσξηλνύο αλαόρνο

ελ 30/08/2022. Οη πξνσξηλνί αλάνρν πν πέβαιιαλ ειθξνληθά νο αθέινο ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο

ίλαη:  

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 

Ο νηθνλνκηθόο νξέαο Καξάιεο Κσλαλίλνο ν Αάκ λ πέβαι ειθξνληθό άθιν ηθαηνινγεηθώλ.  

ύκσλα κ ελ παξ. 2, ν άξζξν 103 ν λ. 4412/2016, όπσο ηρύη, απνέιιαη λέα πξόθιεε νλ αλάνρν λα

πξνθνκίη, κέσ εο ιηνξγηθόεαο εο «Δπηθνηλσλίαο» ν ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ ν ΔΗΓΗ, λόο 10

εκξώλ από ελ θνηλνπνίεή εο, α πξνβιπόκλα από ν άξζξν 3.2 εο ηαθήξμεο ηθαηνινγεηθά θααθύξσεο.  

Η πηξνπή ζα λξηάη θ λέν γηα νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο σλ πξνσξηλώλ αλαόρσλ.  

ηα ηαπίσε σλ άλσ, λάρζεθ ν παξόλ πξαθηθό, ν νπνίν ανύ αλαγλώζεθ θαη ββαηώζεθ, πνγξάαη. 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Θάνο, 16/09/2022

Γ.Δ.Τ.Α. ΘΑΟΤ                           Αξηζ. Πξσ. 3756  

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΔΗΑ ΓΗΑΩΝΗΜΟΤ & 

ΑΞΗΟΛΟΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ε Θάν ήκξα ελ 16ε πκβξίν ν ένο 2022, εκέξα Παξαθή θαη ώξα 10.00π.κ. λήιζ  αθηθή

λξίαε ν θίξην εο Γηνίθεεο εο ΓΔΤΑΘ ε πηξνπή ηλέξγηαο ηαγσληκνύ ν άξζξν 221 παξ.1 ν

Ν.4412/2016, ε νπνία γθξνήζεθ κ ελ π’ αξηζκόλ 218/2021 απόαε ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν, πξνθηκέλν

λα πξνβί νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο πν πέβαιαλ νη πξνσξηλνί αλάνρνη ν πιαίην

ηλέξγηαο ν αλνηθνύ ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ γηα ελ πεξία «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε

κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο ΓΔΤΑΘ κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ» (Αξηζκ. Γηαθήξμεο

2986/02-08-2022), ε νπνία έιαβ νλ π΄ αξηζ. 169884,1 αξηζκό ήκανο ΔΗΓΗ, εκνηύζεθ λνκίκσο θαη

αλαξήζεθ ν Κλξηθό Ηιθξνληθό Μεξών Γεκνίσλ κβάσλ, ιακβάλνλαο ΑΓΑΜ 22PROC011041025. 

ε λξίαε εο πηξνπήο ήαλ παξόλο: 

1) Μπννύξε Αηθαξίλε, Γηνηθεηθή Τπάιιεινο ΓΔ, Πξόξνο εο Δπηξνπήο 

2) Υαδεγσξγίν Παλαγηώα, Γηνηθεηθή Τπάιιεινο ΓΔ, Σαθηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

3) Μπαθηξδήο Κσλαλίλνο, Σρλίεο – Τξαιηθόο ΓΔ, Αλαπιεξσκαηθό Μέινο εο Δπηξνπήο 

1. Μ ν π’ αξηζ. 3674/09-09-2022 πξαθηθό εο, ε Δπηξνπή απνάη λα λξηάη θ λν γηα νλ έιγρν σλ

ηθαηνινγεηθώλ, θαζόνλ ν νηθνλνκηθόο νξέαο Καξάιεο Κσλαλίλνο ν ΑΓΑΜ λ πέβαι ειθξνληθό

άθιν ηθαηνινγεηθώλ θαη, ύκσλα κ ηο ηαάμηο εο παξ. 2, ν άξζξν 103 ν λ. 4412/2016, όπσο ηρύη,

απάιε  2ε πξόθιεε πνβνιήο ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο πξνσξηλνύ αλαόρν (Αξ. Πξσ. 3675/09-09-

2022). 

2.  

ήκξα, 16/09/2022 θαη ώξα 10.00πκ. ε πηξνπή λήιζ  λξίαε ανύ ηαπηώζεθ ε κπξόζκε πνβνιή

σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο γηα νλ νηθνλνκηθό νξέα Καξάιε Κσλαλίλν ν Αάκ.  

Οη πξνσξηλνί αλάνρνη πέβαιιαλ ειθξνληθά νο αθέινο  ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο. 

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο Ζκξνκελία πνβνιήο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 06/09/2022 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 08/09/2022 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 06/09/2022 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 15/09/2022 

4. Η Δπηξνπή πξνρώξε νλ έιγρν σλ ηθαηνινγεηθώλ θααθύξσεο, πν πνβιήζεθαλ ειθξνληθά κέσ εο

«Δπηθνηλσλίαο». Σα ηθαηνινγεηθά πν βξέζεθαλ ίλαη α αθόινζα: 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 
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9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  
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5. Δπίεο, νη πξνσξηλνί αλάνρνη θαέζαλ ν πξσόθνιιν εο ΓΔΤΑΘ, ιακβάλνλαο νο μήο αξηζκνύο

πξσνθόιιν 

 

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο

ήκανο 

Αξηζκόο

Πξσνθόιιν  

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 3631/06-09-2022 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 3658/08-09-2022 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 3637/06-09-2022 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 3736/15-09-2022 

αθέινο ηθαηνινγεηθώλ, όπσο πξνβιέπαη ν παξαπάλσ άξζξν εο ηαθήξμεο, νη νπνίνη παξαόζεθαλ

λξάγηνη ελ Δπηξνπή, θαά ελ έλαξμε εο ηαηθαίαο. λπώο, ε θαάζε σλ ηθώλ αθέισλ ίλαη

κπξόζκε. 

Η Δπηξνπή πξνρώξε  απνξάγηε σλ αθέισλ θαη  κνλνγξαή σλ ηθαηνινγεηθώλ πν πνβιήζεθαλ. Σα

ηθαηνινγεηθά πν βξέζεθαλ κέα νο αθέινο ίλαη α αθόινζα: 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  
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ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

1 Αλίγξαν Πνηληθνύ κεξών  

2 νξνινγηθή Δλεκξόεα  

3 Ααιηηθή Δλεκξόεα  

4 ΤΓ πξί κε έθνεο ηθαηθήο ή ηνηθεηθήο απόαεο κ ιίηθε θαη κηθή ηρύ γηα

αζέεε πνρξώσλ 

5 Πηνπνηεηθό Γηθαηθήο ξγγόεαο 

6 Πηνπνηεηθό ΔΜΗ 

7 Δθύπσε εο θαξέιαο «νηρία Μεξών / Δπηρίξεεο από ελ ειθξνληθή πιαόξκα εο

Αλμάξεεο Αξρήο Γεκνίσλ Δόσλ»  

8 ΤΓ όη λ λξέρνλ γηα ν ηθό πξόσπν ιόγνη απνθιηκνύ 

9 ΤΓ όη λ έρνλ πηβιεζί  βάξνο ν ηθνύ πξνώπν θύξσε νξηδόλην απνθιηκνύ  

10 Πηνπνηεηθό νηθίν παγγικαηθνύ κεξών  

6. Από α αλσέξσ πξνθύπη όη α ηθαηνινγεηθά πν πνβιήζεθαλ από νο πξνσξηλνύο αλαόρνο ειθξνληθά,

αιιά θαη  έλπε κνξή ίλαη πιήξε θαη ύκσλα κ α όα πξνβιέπη ν άξζξν 3.2 εο ηαθήξμεο.  

Η πηξνπή ιακβάλνλαο πόςε: 

1. ελ π’ αξηζ. 2986/02-08-2022Γηαθήξμε εο ΓΔΤΑ Θάν 

2. ηο ηαάμηο ν Ν.4412/2016 

3. ελ π’ αξηζ. 152/2022 απόαε ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν εο ΓΔΤΑΘ, κ ελ νπνία αλαίρεθαλ σο πξνσξηλνί

αλάνρνη νη νηθνλνκηθνί νξίο  

Α/Α Ολνκαπώλκν  Αξηζκόο ήκανο Πνό πξννξάο 

1 ΜΔΑ ΠΑΝΑΙΧΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 295017 7.225,00€ 

2 ΥΑΛΚΙΑ ΧΣΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΙΟΤ 295018 7.225,00€ 

3 ΒΑΛΜΑ ΙΧΑΝΝΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ  295084 7.225,00€ 

4 ΚΑΡΣΑΛΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 295481 8.575,00€ 
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θαη θξίζεθαλ άγνλα α θάσζη κήκαα ηαγσληκνύ γηα α νπνία λ θααέζεθαλ νηθνλνκηθέο πξννξέο.  

4. ηο πξνθιήηο πξνθόκηεο ηθαηνινγεηθώλ 

5. α ηθαηνινγεηθά θααθύξσεο πν θαέζαλ νη πξνσξηλνί αλάνρνη 

πξνίλη πξνο ν Γηνηθεηθό κβνύιην: 

Να θααθξσζί ε πεξία «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο

σλ ηθύσλ εο ΓΔΤΑΘ κ αλνηρή ηαηθαία κέσ ΔΗΓΗ» νο παξαθάσ νηθνλνκηθνύο νξίο γηαί θαέζαλ

όια α απαηνύκλα ηθαηνινγεηθά θααθύξσεο 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ

ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟ

ΛΖΖ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

 ΑΝΑ

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ

λαόεα γθαάαεο

ξαιηθήο ύξαο κέρξη 500

Kgr ξπξηνόξνο 4 800 200 30 24.000,00€ 

             

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο

10 κ3 ή θαη κ γξαλό

αλύςσεο  4 140 35 35 4.900,00€ 

             

3 νξσήο ξπξηνόξνο 2 60 30 45 2.700,00€ 

             

             

 ΤΝΟΛΟ   1970     31.600,00€ 

 .Π.Α. 24%         7.584,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ         39.184,00€ 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ

ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο

ύξαο κέρξη 500 Kgr

ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο

10 κ3 ή θαη κ γξαλό

αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 
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ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ

ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο κέρξη

500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο κέρξη

500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο κέρξη

500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη κ

γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

3 νξσήο ξπξηνόξνο 1 30 45 1.350,00 

 ΤΝΟΛΟ   270   8.575,00€ 

 .Π.Α. 24%       2.058,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       10.633,00€
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ΑΔΑ: 6Λ4ΘΟΕΥΣ-ΧΝΥ



Λόγσ εο θηκώκλεο αμίαο σλ άγνλσλ κεκάσλ, ε πηξνπή πξνίλη ελ  αλάζε σλ άγνλσλ κεκάσλ κέσ εο

ηαηθαίαο εο αλαγσληηθήο ηαπξαγκάεο κέσ ΔΗΓΗ (βάη σλ παξ. 3 θαη 4 ν άξζξν 26 ν

λ.4412/2016). 

ηα ηαπίσε σλ άλσ, λάρζεθ ν παξόλ πξαθηθό, ν νπνίν ανύ αλαγλώζεθ θαη ββαηώζεθ, πνγξάαη. 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ε λέρηα ν Πξόξνο θάι α κέιε λα ςείνλ ρηθά. 

Τπέξ ςήηαλ θαη α έλθα παξόλα κέιε 

Σν Γηνηθεηθό κβνύιην ιακβάλνλαο πόςε όια α αλσέξσ, θαζώο θαη ηο ηαάμηο ν άξζξν 5 ν Ν. 1069/80,

όπσο ηρύνλ, ύξα από ηαινγηθή δήεε θαη αλαιιαγή απόςσλ  

Α π ν  α  ί δ  η νκόσλα 

 

Α) πηθξώλη α π’ αξηζκ. 3674/09-09-2022 θαη 3756/16-09-2022 λεκκέλα πξαθηθά ιέγρν ηθαηνινγεηθώλ 

θααθύξσεο ν εκόην αλνηθνύ ειθξνληθνύ ηαγσληκνύ γηα ελ «Δθέιε ρσκανξγηθώλ ξγαηώλ κ ε

ρξήε κεραλεκάσλ έξγν γηα ηο αλάγθο σλ ηθύσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ ένο 2022», πξνϋπνινγηκνύ 90.750,0€ πιένλ

.Π.Α. 

Β) θααθξώλη ν απνέικα ν λ ιόγσ ηαγσληκνύ σο μήο: 

ΜΔΑ ΠΑΝΑΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ

ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο κέρξη

500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή θαη

κ γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

22AWRD011288743 2022-09-22
ΑΔΑ: 6Λ4ΘΟΕΥΣ-ΧΝΥ



ΥΑΛΚΗΑ ΦΩΣΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 

ΒΑΛΜΑ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΚΑΡΣΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΓΑΜ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο

κέρξη 500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή

θαη κ γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο

κέρξη 500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή

θαη κ γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

           

 ΤΝΟΛΟ   270   7.225,00€ 

 .Π.Α. 24%       1.734,00€ 

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       8.959,00€ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΩΡΔ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΗΜΖ

ΜΟΝΆΓΑ

ΥΩΡΗ

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ

Π/Τ 

1 

Mini Δθθαέαο κ λαόεα

γθαάαεο ξαιηθήο ύξαο

κέρξη 500 Kgr ξπξηνόξνο 1 200 30 6.000,00€ 

           

2 

νξεγό αλαξπόκλν έσο 10 κ3 ή

θαη κ γξαλό αλύςσεο  1 35 35 1.225,00 

3 νξσήο ξπξηνόξνο 1 30 45 1.350,00 

           

ΤΝΟΛΟ   270 8.575,00€ 

22AWRD011288743 2022-09-22
ΑΔΑ: 6Λ4ΘΟΕΥΣ-ΧΝΥ



ηαί θαέζαλ όια α απαηνύκλα ηθαηνινγεηθά θααθύξσεο. 

) αλαζέη ν Πξόξν ηο πξαηέξσ λέξγηο.  

Ζ απόαε αή πήξ αξηζκό 164/2022    

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                                                                 αιαξήο Αξγύξηνο 

       Μαλίαο Κσλαλίλνο Βνιίεο Παλαγηώεο 

                                                                                                 σξγίν Ησάλλεο 

                                                                                                 θάγθνο Αιέμαλξνο  

                                                                                                 Καξαβνύδεο ιηαλόο 

                                                                                                 Κννκαλήο ώξγηνο 

                                                                                                 Λακπξηλίεο Λάκπξνο 

                                                                                                 Μαιιηαξόο σήξηνο  

                                                                                                 νξίλεο Ησάλλεο

                                                                                                  Καδάξαο έξγηνο 

      Αθξηβέο Απόπακα  

       Θάνο 20-09-2022                                                                                                                                                                             

Πξόξνο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν       

     

      Μαλίαο Κσλαλίλνο               

 

.Π.Α. 24%   2.058,00€

 ΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ       10.633,00€
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