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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

                        

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  
 

Η παξνχζα Τερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ γηα ηελ αιιαγή ρσξνζέηεζεο ησλ επίπισλ  ηνπ Τκήκαηνο Εμππεξέηεζεο 

Πειαηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πεξίθξαμε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Φ., επί ηεο 

νδνχ Νενθχηνπ 69, Φαιθίδα. 

 

Σπγθεθξηκέλα απαηηνχληαη: 

 

-Μεηαθνξά ησλ πθηζηάκελσλ δηαρσξηζηηθψλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ κε κειακίλεο 

θαζψο θαη πξνζζήθε ελφο ζηαζεξνχ ηκήκαηνο απφ αινπκίλην  θαη κηαο ζπξφκελεο πφξηαο δηαζηάζεσλ 

200cm Φ 240cm, ρξψκαηνο γθξη κε παινπίλαθα [ηηκή θαη΄απνθνπή 1.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ)]. 

 

- Τνπνζέηεζε πεξίθξαμεο δηαζηάζεσλ κήθνπο 14m X χςνπο 1,5m απφ γαιβαληδέ πιέγκα κε 

πιαίζηα γαιβαληδέ απφ θαξέ 30mm Φ 30mm θαη ληπκέλα κε θαιακσηή [ηηκή θαη΄απνθνπή 650,00 € 

(ρσξίο ΦΠΑ)]. 

 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη: 

 Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηε σσνολικά σσμυερότερη τιμή. 

 

 Θα πξνηηκεζεί ηξφπνο πιεξσκήο κε πίστωση τριών μηνών απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο απνμήισζεο θαη εθ λένπ 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ σο άλσ θαηαζθεπψλ ζην ηζφγεην ηνπ θεληξηθνχ 

θηηξίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  

 

Η  δαπάλε, θαηαηάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 34928220-6  Σηνηρεία πεξίθξαμεο, 44313100-8 Δηθηπσηφ ζχξκα πεξίθξαμεο,   

44400000-4 Δηάθνξα θαηαζθεπαζκέλα πξντφληα θαη ζπλαθή είδε, 44112300-1 Δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία. 

  

 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ  

& ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΥΑΛΚΙΔΑ , 28 / 11 / 2019 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα, δηφηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη φξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

Νόμοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 2.046,00 (με ΦΠΑ) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ελ’ 

ελεξγεία Πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 245/2018 Απόυαση Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.Υ., φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  ζην θεθάιαην «Παροτές τρίτων», κε K.A. 620701  θαη ν Φ.Π.Α. τον Κ.Α 

54006224.  

 

 

 

       Η Υπεχζπλε                                                                                                                                 

Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ                       Θεωρήθηκε 

            

                                                                                                   Η Δ/ληξηα   Δηνηθ/θψλ 

  Ειέλε Μαζηξνγηάλλε                                                      &  Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 

 

 

                                                                                                          Νίθε Ζαραξνχ 

 




