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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
     
 
 
 
     
  
 

 
   
 
 

 

Έ ρ ε υ ν α  Α γ ο ρ ά ς  υ π ΄ α ρ ι θ μ .  5 3 / 2 0 2 1  

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη των 
αναγκών των Κέντρων Υγείας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια Σταθεροποιητών 
τάσης - UPS (cpv 31161900-1, συστήματα έλεγχου ηλεκτρικής τάσης) για τις ανάγκες των 
ακτινολογικών εργαστηρίων των  Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,  
στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  

Σύντομη περιγραφή 
ζητούμενων ειδών:  

Σταθεροποιητές τάσης - UPS (cpv 31161900-1, συστήματα έλεγχου 
ηλεκτρικής τάσης) 

Πληροφορίες:  Κατερίνα Τσαλάστρα 

Τηλέφωνο:  2313. 327.826 
Αποφάσεις Διοικητή: 1. Η υπ’ αριθ. 34193/27-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΘΩΟΡ1Ο-ΧΟ9) Απόφαση 

Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας σε εφαρμογή του τέταρτου 
άρθρου του Νόμου 4542/2018 για την προμήθεια Σταθεροποιητών 
τάσης - UPS (cpv 31161900-1, συστήματα έλεγχου ηλεκτρικής τάσης) 
για τις ανάγκες των ακτινολογικών εργαστηρίων των  Κέντρων Υγείας 
αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.451,61€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 20.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
2. Η υπ’ αριθ. 37138/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΜ25ΟΡ1Ο-ΥΔΧ),                                 
Απόφαση έγκρισης διενέργειας Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια 
Σταθεροποιητών τάσης - UPS (cpv 31161900-1, συστήματα έλεγχου 
ηλεκτρικής τάσης) για τις ανάγκες των ακτινολογικών εργαστηρίων των  
Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.451,61€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 20.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
3. Την υπ’αριθμ. 36174/6-9-2021 (ΑΔΑ:9ΕΡ2ΟΡ1Ο-ΑΒΤ) με α/α 
2365/2021 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  που αφορά τα Κέντρα 
Υγείας, ΚΑΕ 9749,01. 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35517/3-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ1Ο-
Υ2Α)Απόφαση Διοικητή σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 
που θα βαρύνει τα επόμενα έτη. 

Τρόπος αποστολής των Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

   ΤΜΗΜΑ :        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 Tαχ. Διεύθυνση :   Αριστοτέλους 16  
Tαχ. Κώδικας :   546 23 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες  :   Κ. Τσαλάστρα 
Τηλέφωνο :   2313 327.826 
e-mail  :   promithies@4ype.gr 

 

ΑΔΑΜ:  

ΑΔΑ:   

   Θεσσαλονίκη:  14/9/2021 
   Αρ. Πρωτ :         37235           

 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  φορέα 
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προσφορών:  ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης  Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ (Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623,Θεσσαλονίκη) 

Τρόπος σύνταξης της 
προσφοράς:  

Η προσφορά θα πρέπει:  

(α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και 
την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 53/2021 Έρευνα Αγοράς και να 
παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

(β) να φέρει απαραιτήτως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
του νόμιμου εκπροσώπου  

(γ) Η προσφορά να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, 
όρους και απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τη συνημμένες «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» του Παραρτήματος 1, που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

(δ) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τιμή 
καθώς και την κατηγορία ΦΠΑ και να είναι σύμφωνη με το 
παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κωδικός 
Μητρώου εάν υπάρχει. 

 Ισχύς προσφορών: 120 ημέρες 

 Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση 
του παρόντος.  

 Υποβολή προσφορών: έως 28/9/2021 ώρα: 2.00 μμ 

 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.   

Χρόνος Διενέργειας Ημερομηνία:   29-9-2021 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα:    10:00 π.μ. 

Προϋπολογισμός:  20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Κωδικός CPV 31161900-1, συστήματα έλεγχου ηλεκτρικής τάσης 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει τιμής.  

Παράδοση:  Κέντρα  Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της έρευνας αγοράς 

Δημοσίευση:  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:  

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης 
(www.4ype.gr), από   14/9/2021  έως   28/9/2021 

Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά: 

Με την υποβολή της προσφοράς, ο  υποψήφιος ανάδοχος να 
αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 
του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.  

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: 

(1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ΑΔΑ: 9ΛΜΦΟΡ1Ο-Ν69





 3

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 

(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα.  

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:  
α) ισχύον καταστατικό αυτής,  
β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου 
υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά 
βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και  
γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
ii. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο 
προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και 
από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν 
έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

Με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, 
πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα 
με το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 
σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα 
ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί  εκ νέου επικαιροποιημένο. 

Η διαδικασία α) αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και β) 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης από την αρμόδια 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο επικυρώνεται με 
σχετική Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί 
μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών. 

2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται εφάπαξ  
σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1,με 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδειχθούν 
από τα Κέντρα Υγείας και την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης εντός 
εκατόν είκοσι  (120) ημερών. Τα παραδοτέα είδη θα συνοδεύονται 
από όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και 
εγγυήσεις. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης θα επιβληθούν στον 
προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τις 
διατάξεις της σύμβασης. 
3. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται, από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό της 4ης 
Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά 
από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια 
επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει 
απαραιτήτως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην 
οικονομική υπηρεσία της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: 

(α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

(β) Τιμολόγιο πώλησης. 

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την 

Υπηρεσία. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: 

(α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-09) 

(β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος 

εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του 
τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα. 

(γ) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία 
επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη 
επιβάρυνση. 

(δ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της παρ. 3 
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 
969/22-3-2017, τ. Β΄) 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου 

βαρύνει την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:  

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης 
(www.4ype.gr) 

 

  
O ΔΙΟΙΚΗTHΣ 

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

                                           
 

                      ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τύπος UPS : UPS   On-Line/ Double Conversion  

Παρεχόμενη προστασία:  Υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές ρεύματος  

Έξοδος : Ισχύς εξόδου 2000 VA ή μεγαλύτερη  
Έξοδος : Συντελεστής ισχύος ≥ 0,9 δηλαδή ενεργή ισχύς εξόδου ≥ 1800 

Watt  
Έξοδος : Ονομαστική τάση εξόδου 220 έως 240 Volt  

Αυτονομία : Τουλάχιστον 3 λεπτά σε πλήρες φορτίο  
Αριθμός συσσωρευτών: Τουλάχιστον 4 τεμάχια 

Θόρυβος : Επίπεδο θορύβου <=50 dB  
Χρόνος Απόκρισης : Ακαριαία μετάβαση (μικρότερη από 0 ms από λειτουργία 

αντιστροφέα σε λειτουργία μπαταρίας και αντίστροφα)   
Έξοδος : Μία φάση - Καθαρό ημίτονο  
Έξοδος : Ρύθμιση τάσης ± 2%  
Είσοδος :  Συχνότητα τροφοδοσίας 50Hz ± 5 Hz  

Είσοδος : Ανοχή τάσης εισόδου 100 – 300V  

Έξοδος : Current Crest Ratio  3:1  
Έξοδος : Aρμονική Παραμόρφωση τάσης εξόδου ≤ 1 % THD για γραμμικό 

φορτίο και ≤ 5% για μη γραμμικό φορτίο  
Γενικά χαρακτηριστικά :  Αποδοτικότητα (efficiency) πάνω από 0,9 ή 90%  
Γενικά χαρακτηριστικά :  Δυνατότητα για λειτουργία σε κατάσταση εξοικονόμησης 

ενέργειας (ECO)  
Γενικά χαρακτηριστικά :  Συμβατότητα με γεννήτρια  
Απεικόνιση :  Οθόνη LCD για πληροφορίες  
Προδιαγραφές :  Συμμόρφωση κατά RoHS  
Ειδοποίηση : Ύπαρξη ηχητικού συναγερμού  

Περιβάλλον χρήσης : Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40 °C  
Υγρασία λειτουργίας < 95%   

Συνδεσιμότητα : 1 θύρα USB, τουλάχιστον  
Έξοδος : Ρευματοδότες AC  Τουλάχιστον 3   
Έξοδος : Τύπος ρευματοδοτών εξόδου :  Schuko *  
Τύπος μπαταριών :  Χωρητικότητα Μπαταριών 9 Ah Τάση 12V  
Εγγύηση :  Εγγύηση Καλής Λειτ.  Τουλάχιστον 24 μηνών για το UPS και 

τουλάχιστον 24 μηνών για τις ενσωματωμένες μπαταρίες  
Προδιαγραφές :  Η εταιρεία που εισάγει το προσφερόμενο UPS στην Ελλάδα και 

είναι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξή του να διαθέτει 
πιστοποίηση ΙSO 9001,ISO 14001,  ISO 45001 σε ισχύ  

Πρόσθετα :  Αναλυτικές οδηγίες χρήσης, πληροφορίες εγγύησης και 
υποστήριξης στα Ελληνικά  

Χρόνος Παράδοσης:  120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
Τα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στα 
ακτινολογικά τμήματα των Κέντρων Υγείας της 4ης Υ.Πε σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο 
πίνακα. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός :  

Είδος Τιμή Τεμαχίου με ΦΠΑ Τεμάχια Σύνολα με ΦΠΑ 

Online UPS 340 60 20400 

  Σύνολο με ΦΠΑ 20400 

ΑΔΑ: 9ΛΜΦΟΡ1Ο-Ν69
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΑΣΗΣ - UPS 
 

 
Ακτινολογικά Μηχανήματα Μαστογράφοι 

ΚΥ Αβδήρων 2   
ΚΥ Αγ Νικολάου     
ΚΥ Δικαίων 2   
ΚΥ Δροσάτου     
ΚΥ Ελευθερούπολης 2 1 
ΚΥ Εχίνου 2   
ΚΥ Ζαγκλιβερίου 2   
ΚΥ Ζίχνης     
ΚΥ Ηράκλειας     
ΚΥ Θέρμης 2   
ΚΥ Ιάσμου 2   
ΚΥ Καλικράτειας 2   
ΚΥ Καρυών Αγ Όρους 2   
ΚΥ Κασσανδρείας     
ΚΥ Μαδύτου     
ΚΥ Μαυροθάλασσας     
ΚΥ Μηχανιώνας 2   
ΚΥ Μουδανιών     
ΚΥ Νευροκοπίου 2   
ΚΥ Νιγρίτας     
ΚΥ Ορεστιάδας 2   
ΚΥ Παλαιοχωρίου     
ΚΥ Παρανεστίου 2   
ΚΥ Πολυκάστρου     
ΚΥ Πρίνου 2   
ΚΥ Προσοτσάνης 2   
ΚΥ Ροδολίβους     
ΚΥ Ροδόπολης     
ΚΥ Σαμοθράκης     
ΚΥ Σαππών 2   
ΚΥ Σιδηροκάστρου     
ΚΥ Σουφλίου     
ΚΥ Σοχού 2   
ΚΥ Σταυρούπολης 2   
ΚΥ Στρυμονικού     
ΚΥ Χρυσούπολης 2   
ΜΥ 25ης Μαρτίου 2   
ΜΥ Αλεξανδρούπολης 2 1 
ΜΥ Δράμας 2 1 
ΜΥ Καβάλας 2 1 
ΜΥ Κιλκίς     
ΜΥ Κομοτηνής 2 1 
ΜΥ Ξάνθης 2 1 
ΜΥ Σερρών 2   
ΜΥ Τούμπας 2   
ΚΥ Στρατωνίου     
ΣΥΝΟΛΟ 54 6 
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