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Α Σ ΑΣ Α 

 
πσΝ κΝ Πλαε δεσΝ υθ λέα βμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΰέπθΝ

Θ κ υλπθΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμΝ- ΰέπθΝΘ κ υλπθΝαλδγησμ 16 βμΝ
7-11-2016. 

Α ΦΑΣΗ -45- 

 

 

ΘΕ ΑΝ5ον
    Π λέΝ βμΝ Ϋΰα βμΝ βμΝ βηκ δεάμΝίδίζδκγάεβμΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθέ 

 

                                    
   κυμΝ ΰέκυμΝΝΘ κ υλκυμΝ εαδΝ βθΝαέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ

βηκ δεάμΝ θσ β α  ΰέΝ Θ κ υλπθ,Ν κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυ-π λαξυλαμΝ , ΰέπθ 
Θ κ υλπθΝ υθάζγ Ν άη λαΝ βθΝ 7β κυΝ ηβθσμ Νκ ηίλέκυ Ϋ κυμΝ βί16 βηΫλαΝ

υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ 18:00 Ν βησ δαΝ αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ υηίκτζδκΝ βμΝ
βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ  ΰέΝ Θ κ υλπθΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ αλδγηέΝ 20048/2-11-2016 

ΫΰΰλαφβΝ πλσ εζβ βΝ κυ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμ εέΝ
λδ έ βΝΚπθ αθ άΝ–εκυζδεαλέ βΝ κυΝΓ πλΰέκυΝ , πκυΝ πδ σγβε Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ κγ,κκΝ εαδΝ κλΝ κυΝ Νέγκηβήβί1ίΝ (Φ ΚΝ ΄κι)Ν θσηδηαΝ εαδΝ
ηπλσγ ηαΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ εαδΝ αθαλ άγβε Ν κθΝ

πέθαεαΝαθαεκδθυ πθΝ κυΝΰλαφ έκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμέ 
O εέΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝυθ λέα βμέ 
 
Παλσθ μμ  1) λδ έ βμΝΚπθ αθ άμΝεκυζδεαλέ βμΝ,β)Ν θα Ϊ δκμΝΣ έ βμΝγ)ΝΝΝ 
                   ΰαγκθέεβΝπαθέ κυΝ,ζ)Νπ άλδκμΝΛβηθδυ βμΝ,η)ΝΆΰΰ ζκμΝΜπκαέεβμΝ 
  πσθ μ   
  
 φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έαΝ , κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
πΫθ Ν (η)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ  ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ
ίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝεαδ αΝπΫθ Ν (5) ηΫζβ  , πέΝ  κυΝ5κυ   γΫηα κμΝ βμ βη λά δαμΝ

δΪ αιβμ κ εέΝΠλσ λκμΝ Ϋγ ΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυ αΝ ιάμμ 
1)    τηφπθαΝη Ν κΝυπ΄αλέγηέΝ1λθίήβ-9-βί11ΝΦ ΚΝ τξκμ 2κ εαδΝ βθΝυπ΄αλέγηΝΝΝΝΝΝΝΝΝ    
      1ζβήβί11Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΛκυ λαεέκυ – ΰέπθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ    
      Θ κ υλπθΝ υΰξπθ τ βεαθΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυ δεαέκυΝ πθΝ ΫπμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
      άηπθμ 

 
α)ΝΛκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝεαδΝί)Ν ΰέπθΝΘ κ υλπθΝεαδΝθτθΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυΝ– 

ΰέπθΝ Θ κ υλπθ, αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ κυμΝ κη έμΝ αληκ δκ ά πθΝ Πκζδ δ ηκτ- 
γζβ δ ηκτΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ , ά κδ πθΝ α) «Πθ υηα δεσΝ εαδΝ πκζδ δ δεσΝ εΫθ λκΝ

Λκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμ» ί) «Πκζδ δ δεσΝ εΫθ λκΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθ»Ν εαδΝ ΰ) 
« βηκ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝΪγζβ βμΝΛκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝ ΧέΘΩ Η-ΓΝ  



Γ Λ ΝΟΠΟΤΛΟ», κΝ θΫκΝ ΝκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ κυΝ άηκυΝ
Λκυ λαεέκυ- ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ «Ν βηκ δεσμΝ κλΰαθδ ησμΝ
Πκζδ δ ηκτΝ – γζβ δ ηκτ- Π λδίΪζζκθ κμΝ Λκυ λαεέκυΝ – ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ »η Ν

δαελδ δεσΝ έ ζκΝΝ«’ΠΡΟΜΗΘ ’». 
  βθΝ παλΪΰλαφκΝ ΓιΝ πλκίζΫπ αδ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κηΫαΝ ίδίζδκγάεβμΝ ,Ν η Ν

λα βλδσ β μ σππμΝ τ α βΝ βζ ε λκθδεάμΝ ίδίζδκγάεβμ,Ν εα αΰλαφάΝ βμΝ
υζζκΰάμΝεαδΝίδίζδκΰλαφδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ θ τπκυΝεαδΝβζ ε λκθδεκτΝυζδεκτΝ βμΝΝ
αθ δ ησμΝ κυΝυζδεκτΝ βμΝ,ΝπλκίκζάΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝηΫ κΝ δκλΰΪθπ βμΝ εγΫ πθΝ– 
δαζΫι πθΝ – ε βζυ πθΝ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ηΫ κΝ Ϋε κ βμΝ δΪφκλπθΝ θβη λπ δευθΝ
θ τππθΝ. 

  Μ Ν κΝαλέγηέΝηβίήγ-4-βί1ηΝΦ Κ τξκμΝβκ  εαδΝ βθΝαλέγηέΝ1η219/948/13-3-2015 
απσφα βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝΠ ζκπκθθά κυΝ

υ δεάμΝ ζζΪ αμΝεαδ ΙκθέκυΝεα αλΰάγβε Ν κΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ
κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝ– ΰέπθΝΘ κ υλπθΝη Ν βθΝ ππθυηέα 

 «Ν βηκ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΠκζδ δ ηκτ- γζβ δ ηκτΝ– Π λδίΪζζκθ κμΝ  Λκυ λαεέκυ- 
ΰέπθΝΘ κ υλπθ»Νη Ν έ Ν«ΠΡΟΜΗΘ »ΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ βμΝ

αθπ ΫλπΝ απσφα βμΝ η Ν βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ κυΝ αθπ ΫλκυΝ ΝκηδεκτΝ Πλκ υπκυΝ κΝ
άηκμΝΛκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝ– ΰέπθΝΘ κ υλπθΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμ εαδΝ

ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα τππ βΝ Ν σζαΝ θΝ ΰΫθ δΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ
ΝκηδεκτΝΠλκ υπκυέ  
  π δ άΝ βθΝ βηκ δεάΝ θσ β αΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθΝη Νπλπ κίκυζέαΝ βμ ΣκπδεάμΝ 

βηκ δεάμΝ λξάμΝ Ϋξ δΝ υ αγ έΝ βηκ δεάΝ αθ δ δεάΝ δίζδκγάεβΝ Ν ε έλδκΝ
δ δκε β έαμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθ κΝκπκέκΝίλέ ε αδΝ πέΝ βμΝ
κ κτΝ βηβ λέκυΝ  ΪηκυΝ κθΝ 1κ σλκφκΝ ,Ν κθΝ ξυλκΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ εαδΝ αθΝ
αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ
εαδΝ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ κγΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ίΝ εαζκτηα Ν θαΝ
απκφα έ κυη ΝΰδαΝ βθΝ Ϋΰα βΝ βμΝ βηκ δεάμΝίδίζδκγάεβμΝ κθΝξυλκΝαυ σΝη Ν βθΝ
πλκςπσγ βΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ εαδΝ αθΝ ξυλκμΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ζσΰπΝ
Ϋζζ δοβμΝΪζζκυΝεα αζζβζσ λκυΝξυλκυέ 
 
 ΣαΝ ηΫζβΝ Ν κυΝ υηίκυζέκυΝ αφκτΝ Ϊεκυ αθΝ αΝ παλαπΪθπΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ

υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ  δ βΰ έ αδ. 
 

 ΦΩ Α 

        
 ΟησφπθαΝ δ βΰ έ αδ γ δεΪ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰα βΝ βμΝ βηκ δεάμΝ αθ δ δεάμΝ
ίδίζδκγάεβμΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ Νε έλδκΝδ δκε β έαμΝ κυΝ άηκυΝ κΝκπκέκΝίλέ ε αδΝ
πέΝ βμΝκ κτΝ βηβ λέκυΝ ΪηκυΝ κθΝ1κ σλκφκΝ,Ν κθΝξυλκΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝ αθΝ

αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΰέπθΝ
Θ κ υλπθ, η Ν βθΝπλκςπσγ βΝθαΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝ αθΝξυλκμΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ ζσΰπΝ Ϋζζ δοβμΝ ΪζζκυΝ
εα αζζβζσ λκυΝξυλκυέ 
 
ΓδαΝαυ σΝ κΝγΫηαΝ υθ Ϊξγβε Ναυ άΝβΝαπσφα βΝπκυΝπάλ ΝατιέΝαλδγησΝ 
16/45/7-11-2016 εαδΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ αΝ ΜΫζβΝ πκυΝ ά αθΝ παλσθ αΝ βΝ
υθ λέα βέ 
 
Ο Πλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                                                    ΣαΝΜΫζβ 
 

ελδίΫμΝ πσ πα ηα 
Ο Πλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυ 

βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμ 



 
 

ΡΙΣ Ι ΗΝΚΩΝΣ ΝΣΗΝ- ΚΟΤΛΙΚ ΡΙΣΗ 


