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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την«Εκπόνηση επιστημονικών προμελετών 

και υποβολή των σχετικών τεχνικοοικονομικών προτάσεων για τα έργα εξοικονόμησης 

ενέργειας & βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των 

παρακτίων αντλιοστασίων του "ΓΟΕΒ" (Νέο Καλοχωρίου, Ανατολικό Χαλάστρας, Δυτικό 

Χαλάστρας, Νέο Μαλγάρων και Κλειδίου)». 

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ A 147/8.8.2016) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Τπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
 

2. Σις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α 112/13.7.2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 
3. Σο Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α'/15.9.2011) “ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 
(ΥΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 
 

4. Σην 57654/2017 απόφαση του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΕΚ Β 1781/23.5.2017) 
για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 

5. Σον Κανονισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (ΚΕΤ) του Οργανισμού (ΥΕΚ 4286/Β/2020) 
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6. Ση με αριθμόπρωτοκόλλου απόφαση του Δ. 3284(2067)14.10.2022για την έγκριση του 

ομώνυμου πρωτογενούς αιτήματος του Οργανισμού(ΑΔΑΜ:22REQ011418156) 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α΄/147/8-8-2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), για την σύναψη σύμβασης προς την «Εκπόνηση επιστημονικών προμελετών και 

υποβολή των σχετικών τεχνικοοικονομικών προτάσεων για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας & 

βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των παρακτίων 

αντλιοστασίων του "ΓΟΕΒ" (Νέο Καλοχωρίου, Ανατολικό Χαλάστρας, Δυτικό Χαλάστρας, Νέο 

Μαλγάρων και Κλειδίου)»,στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,με κριτήριο αξιολόγησης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 36.952,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24% (€29.800,00 άνευ ΥΠΑ )σε βάρος του αναλυτικού λογαριασμού 

εξόδων 48510 «Αμοιβές μελετητών», της γενικής ομάδας 485 «Αμοιβή μελετητών» του άρθρου 4 από 

την ομάδα δαπανών 48 με τίτλο “Διάφορες δαπάνες” του κεφαλαίου 7 του πρόσθετου 

προϋπολογισμού εξόδων 2022 όπου έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση, ποσού 170.000 ,καιδιέπεται 

από τις διατάξεις του ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΜΕΛΕΣΗ 

Οι αναλύσεις των επιστημονικών προμελετών θα έχουν ως γνώμονα τα ακόλουθα οφέλη για τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων: 

1. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Βελτίωση των συντελεστών ισχύος των ηλεκτρικών φορτίων, τόσο για τις αρμονικές 

όσο και για τα άεργα. 

3. Μείωση των αρμονικών ρεύματος-τάσης, με αποτέλεσμα να μην ρυπαίνουν πλέον τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες που αυτές δημιουργούν. 

4. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων,λόγω της αύξησης και 

σταθεροποίησης της τάσης στα ονομαστικά επίπεδα. 

5. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων,λόγω της ελαχιστοποίησης 

των αριστερόστροφων ηλεκτρομαγνητικών ροπών που προκαλούν οι αρμονικές. 

6. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος και μείωση των 

απωλειών χαλκού και σιδήρου. 

7. Ελαχιστοποίηση των άεργων ρευμάτων που διατρέχουν τα καλώδια τροφοδοσίας των 

φορτίων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών. 



 

8. Βελτίωση της ποιότητας ρεύματος-τάσης. 

9.  Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, όπως ανεπιθύμητα σταματήματα στα διάφορα ηλεκτρικά φορτία, λόγω 

μείωσης της ευαισθησίας της τάσης τροφοδοσίας των ηλεκτρικών φορτίων από τις βυθίσεις 

και εν γένει την αστάθεια του δικτύου. Σα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα 

να χάνεται πολύτιμος χρόνος της λειτουργικής περιόδου και να προκαλούνται πρόσθετες 

οικονομικές απώλειες. 

10.  Αποφυγή προβλημάτων που δημιουργούνται στους κινητήρες, όπως κάψιμο τυλιγμάτων. 

11.  Εξάλειψη καταστροφών ρελέ ισχύος, ασφαλειών, διακοπτών και απωλειών μνήμης 

προγραμμάτων PLC. 

12. Μικρότερη φθορά και αποφόρτισητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κατά συνέπεια 

αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού. 

13. Αύξηση της εφεδρείας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνλόγω των μεγάλων μειώσεων των 

ρευμάτων στο εσωτερικό τους. Δηλαδή, νέα φορτία θα μπορούν να τροφοδοτηθούν με τις 

υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, μετασχηματιστών ισχύος, κλπ. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχοτη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης καθώς και στην αύξηση της διάρκειας ζωής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

Για την εκπόνηση των επιστημονικών προμελετών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες 

για κάθε ένα από τα παραπάνω αντλιοστάσια: 

 

1. Θα ληφθούν τα κύρια θεωρητικά δεδομένα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 

αντλιοστασίου. Η συλλογή των θεωρητικών δεδομένων θα αφορά: 

1) Σα τεχνικά στοιχεία των Μετασχηματιστών Ισχύος. 

2) Σους Γενικούς Πίνακες Διανομής Φαμηλής και Μέσης Σάσης. 

3) Σα διαγράμματα και σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

4) Σα ονομαστικά στοιχεία των ηλεκτρικών φορτίων. 

 

2.  Θα γίνουν μετρήσεις και καταγραφές στο επίπεδο της χαμηλής τάσης (400V). Οι 

παραπάνω μετρήσεις και καταγραφές θα αφορούν: 

1) Σα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη, όπως πραγματική ισχύς P [kW], φαινομενική ισχύς S 

[kVA], άεργη ισχύς Q [kVAr],Σάση[V], Ρεύμα [A], υντελεστή Ισχύος [DPF] που 



 

περιλαμβάνει την επίδραση μόνο των άεργων ρευμάτωνκαι υχνότητα [Hz]. 

2) Σις αρμονικές τάσης και ρεύματος, την συνολική αρμονική παραμόρφωση σαν ποσοστό 

της θεμελιώδους συχνότητας του ρεύματος (THD-I%) και της τάσης (THD-V%) και το 

συνολικό συντελεστή ισχύος [PF] που περιλαμβάνει την επίδραση τόσο των άεργων όσο 

και των αρμονικών ρευμάτων. 

3) Σα μεταβατικά φαινόμενα που προκαλούνται όταν ενεργοποιούνται ή 

απενεργοποιούνται μεγάλα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης. 

Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων και των καταγραφών, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα όργανα 

μέτρησης. ημειώνεται ότι κατά την διενέργεια των μετρήσεων και καταγραφών  απαιτείται η 

αδιάκοπη λειτουργία της εγκατάστασης, οπότε οι συσκευές μέτρησης απαιτείται να έχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης υπό τάση καθώςκαι τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης να βρίσκονται σε 

λειτουργία. 

Σα θεωρητικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων-καταγραφών, θα χρησιμοποιηθούν 

για τον υπολογισμό μέσω κατάλληλης μεθόδου ενός ποσοστιαίου αποτελέσματος προς την 

εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και των αναγκαίων τύπων παρεμβάσεων που θα χρειαστούν για την 

επίτευξή του, όπως: 

• Ειδικά μεταβλητά ενεργά φίλτρα (VACT), καταστολής αρμονικών (Φαμηλής Σάσης) με 

thyristors και/ή άλλους ηλεκτρονικούς ρυθμιστές με τον αντίστοιχο κατάλληλο έλεγχο αυτών 

βάσει των αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης. 

•  Ειδικά μεταβλητά φίλτρα απόσβεσης αρμονικών (VAHFP),(Φαμηλής Σάσης) με 

ηλεκτρονικούς ρυθμιστές, με τον αντίστοιχο κατάλληλο έλεγχο αυτώνβάσει των 

αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης. Οι ηλεκτρονικοί ρυθμιστές θα προσαρμόζουν τα 

χαρακτηριστικά τους πάνω στις πηγές δημιουργίας αρμονικών, δηλαδή τα ελεγχόμενα από 

Inverters ηλεκτρικά φορτία αλλά και σε άλλους ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης όπου 

παρουσιάζονται συντονισμοί. 

•  Υίλτρα μεταβλητής αντιστάθμισης (VHRCP), (Φαμηλής Σάσης) με ηλεκτρονικούς ρυθμιστές 

αυτόματης προσαρμογής,σε ομάδες AC κινητήρων, με τον αντίστοιχο κατάλληλο έλεγχο 

αυτών, βάσει των αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης. 

 

2. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ-ΔΗΛΩΕΙ-ΣΡΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1.  Ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και πλήρη γνώση των 

τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων εκπόνησης των επιστημονικών προμελετών για τα έργα 



 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος. Επίσης ο ανάδοχος θα δηλώνει 

ότι έχει την τεχνογνωσία, το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα 

μέσα για την εκπόνηση των επιστημονικών προμελετών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που επηρεάζουν άμεσα ή 

έμμεσα τις εργασίες εκπόνησης των επιστημονικών προμελετών και ειδικότερα τις διατάξεις για 

την υγεία στο χώρο εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Ο ανάδοχος θα διαθέσει τουλάχιστον δύο (2) μηχανικούς στις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων 

του ΓΟΕΒ για τη συλλογή τωνδεδομένων και τη διενέργεια των μετρήσεων & καταγραφών στα 

διάφορα ηλεκτρικά φορτία, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας των ηλεκτρικών φορτίων ή 

λαμβάνοντας υπόψη άλλες συνθήκες που μπορεί να καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο της επίσκεψης. 

ε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της επίσκεψης θα είναι ευέλικτος, έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες 

του πλάνου λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. Οι επισκέψεις θα προσαρμοστούν κατά τρόπο ώστε οι 

μετρήσεις, οι καταγραφές και η συλλογή δεδομένων να πραγματοποιηθούν όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια της κανονικής περιόδου λειτουργίας των αντλιοστασίων αλλά και χωρίς να 

παρεμποδιστεί το προσωπικό των εγκαταστάσεων στην εργασία του. 

4. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει εξελιγμένους και υπερσύγχρονους αναλυτές ποιότητας ισχύος για 

τις μετρήσεις και καταγραφές σε όλα τα ηλεκτρικά φορτία κάθε εγκατάστασης. Ο χειρισμός αυτών 

των αναλυτών γίνεται αποκλειστικά από το πιστοποιημένο προσωπικό του αναδόχου, το οποίο 

τους τοποθετεί παράλληλα με τα ηλεκτρικά φορτία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες 

προφυλάξεις ασφαλείας, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας (π.χ. χρήση μέσων 

ατομικής προστασίας, κλπ.). ύμφωνα με όλα τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της συλλογής 

δεδομένων, δεν θα δημιουργηθεί καμία όχληση τόσο στο ηλεκτρικό δίκτυο των εγκαταστάσεων όσο 

και στην λειτουργία τους. 

Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, δεν θα απαιτηθεί από τον ΓΟΕΒ κάποια 

ιδιαίτερη υποστήριξη προς τον ανάδοχο και την ομάδα του. Σο μόνο που θα χρειαστεί να 

παρέχει ο ΓΟΕΒ στους μηχανικούς του αναδόχου κατά τη διάρκεια των μετρήσεων - 

καταγραφών και της συλλογής δεδομένων είναι το δικό του τεχνικό προσωπικό για μία 

ξενάγηση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων, καθώς και για την παροχή 

κάποιωνστοιχείων και πληροφοριών, αν χρειαστεί, για το ηλεκτρικό δίκτυο και τις 

εγκαταστάσεις. Εάν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο που δεν μπορεί να καλυφθεί επιτόπου (π.χ. 

οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου μετά την επίσκεψη των 

μηχανικών της, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν), τότε αυτό θα μπορεί να 

σταλεί από τον ΓΟΕΒ σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 



 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΛΕΣΩΝ 

Σα παραδοτέα κάθε επιστημονικής προμελέτης (5 επιστημονικές προμελέτες στο σύνολο, μία για 

κάθε αντλιοστάσιο) θα είναι: 

a. Η τεχνικοοικονομική πρόταση του αναδόχου για την εκτέλεση Έργου Εξοικονόμησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας & Βελτιστοποίησης της Ποιότητας Ισχύος στην ηλεκτρική εγκατάσταση 

καθενός αντλιοστασίου, η οποία θα περιλαμβάνει το ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό 

εξοικονόμησης, το κόστος του έργου, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο αποπληρωμής του. 

b. Οι μετρήσεις-καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν, ως Παράρτημα Ι της πρότασης. 

c. Η τεχνική περιγραφή του έργου, ως Παράρτημα ΙΙ της πρότασης. 

d. Η ανάλυση για τον υπολογισμό του χρόνου αποπληρωμής του έργου, ως Παράρτημα ΙΙΙ της 

πρότασης. 

 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 

 Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση του Μηχανολογικού 

Σμήματος,  η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα μήνα αυτής, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 

 

 

4. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Σροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και 

οικονομικόαντικείμενο ή το περιεχόμενο της δράσης και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενωνμερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του Ν.4412/2016. 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 



 
 

6. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η εξόφληση των μελετών θα γίνει με την παράδοσή τους. 

 

 

7. ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η προμηθεύτρια έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

της Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα και τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

 

 

8.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ζε ιζσύ  
2. Φοπολογική Δνημεπόηηηα ζε ιζσύ  

 
 

9.ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σηον ζθπαγιζμένο Φάκελο Πποζθοπάρ ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα εξήρ: 

 Η λέξη «Πποζθοπά» ή η θπάζη «Φάκελορ Πποζθοπάρ», 

 Η επωνςμία ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

 Ο απιθμόρ ππωηοκόλλος ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ, 

 Τα ζηοισεία ηος αποζηολέα 

 Ο θάκελορ θα πεπιλαμβάνει ηπείρ (3) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ. 

 α) ηο θάκελο με ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ όπωρ αναθέπονηαι ζηην ζσεηική παπάγπαθο 

ηηρ παπούζαρ 

 β) ηο ζθπαγιζμένο θάκελο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει ζςμπληπωμένο ηο 

ένηςπο ηος παπαπηήμαηορ ηηρ παπούζαρ 

 γ)ηο θάκελο ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαι με ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Σπίηη 25 Οκηυβπίος 2022 και ώπα 

14:00 μ.μ. ζηην έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό και 

Δπισειπημαηικό Κένηπο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα), ςπότη Μησανολογικού ημήμαηορ. 

 

 

 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ  

 

 Υ.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ 

 

 

 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΧΝΑ / ΦΑΞ   

 Δ-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ  

Τπεύθςνορ Δπικοινυνίαρ  

 

ΠΡΟ: Γενικό Οπγανιζμό Δγγείυν Βεληιώζευν Θεζζαλονίκηρ 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ Η/Τ 
Κόζηορ (€) 

Άνες Φ.Π.Α. 24% 

«Εκπόνηςη επιςτημονικών προμελετών και υποβολή των 

ςχετικών τεχνικοοικονομικών προτάςεων για τα ζργα 

εξοικονόμηςησ ενζργειασ & βελτιςτοποίηςησ τησ ποιότητασ 

ιςχφοσ ςτο εςωτερικό των ηλεκτρικών εγκαταςτάςεων των 

αντλιοςταςίων του "ΓΟΕΒ" (Νζο Καλοχωρίου, Ανατολικό 

Χαλάςτρασ, Δυτικό Χαλάςτρασ, Νζο Μαλγάρων και Κλειδίου)», 

€ 

Φ.Π.Α. 24% € 

ςνολικό Κόζηορ Τπηπεζιών με Φ.Π.Α. 24% € 

 

Γηλώνυ ςπεύθςνα όηι : 

 Αποδέσομαι όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ. 

 Η πποζθοπά ιζσύει για (120) ημέπερ ,από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ Ανάθεζηρ. 

 

 

 
                                                                                         Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 


