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Ελληνική Δημοκρατία                                        Bούλα : 6/4/2016 
Νομός Αττικής        Αρ. Πρωτ. : 13764 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                        
                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   12ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
Αρ. Πράξης              : 12 
Αρ. Απόφασης        : 112 
 
   Στη Βούλα την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30πμ, στο Δημοτικό 

Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης- 
Βούλας- Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 13157/1-4-2016, πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 

 
   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος 2. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος 
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος 3. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος 
4. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
5. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος  
6. Κωνσταντίνος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος                                               

 
  *Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας                                              
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 5ον  :«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 13/2016 μελέτης,  
β) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 125.000,00 €  γ) έγκριση των τευχών της  
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 12725/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
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 «Κύριε Πρόεδρε,  

     Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 147/2016 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 
3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 

Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016 θα βαρύνει τους  
Κ.Α: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΠΑΥ 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 30-6662.042 20.000,00 € 520 

2. ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 30-6661.031 30.000,00 € 521 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 30-6661.032 10.000,00 € 522 

4. ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& 
ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 30-6661.033 30.000,00 € 523 

5. ΠΡΟΜ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 30-6661.034 13.000,00 € 524 

6. ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 30-6661.019 22.000,00 € 525 

 

             Να εγκρίνει τη με αρ. 13/2015 μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής και 
τους όρους διακήρυξης  του Ανοικτού  Διαγωνισμού.   

    Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93  
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , όπως έχει 
καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010 (  ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010 ) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών. 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3.- Την υπ΄αριθμ. 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.-  Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το οικ. έτος 2016» 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
     Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 13/2016 μελέτης, της Δ/νσης τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων 
 

      Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με προσφορές 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής προσφοράς για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 
 
 Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης ποσού 125.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» η  οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2016, και βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς εξόδων, 
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ΤΙΤΛΟΣ K.A ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& 
ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 

30-6661.033 30.000,00€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 30-6662.042 20.000,00€ 
ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 

30-6661.031 30.000,00€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

30-6661.032 10.000,00€ 

ΠΡΟΜ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

30-6661.034 13.000,00€ 

ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

30-6661.019 22.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 125.000,00€ 
 
βάσει των υπ΄αρ. Α-520, 521, 522, 523, 524 και 525/12-4-2016 προτάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης αντίστοιχα. 
 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93  απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού 
υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , όπως έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, 
Π1/3305/3-11-2010 (  ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010 ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ. 
21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  112/2016.  
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 
Τηλ: 213-2020150 
Fax: 213-2020159 
e-mail: info@vvv.gov.gr 
www.vvv.gov.gr  
 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 125.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 
 
Ταξινόμηση κατά CPV :  03419100-1 Προϊόντα Ξυλείας 
           44316000-8 Σιδηρικά Είδη 
           44221111-6 Μονάδες Υαλοπινάκων 
           44111000-1 Οικοδομικά Υλικά 
           44115210-4 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
           44810000-1 Χρώματα Επιχρίσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τόπος διεξαγωγής 
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 
 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 ΒΟΥΛΑ ,6/4/ 2016 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13764 
 
 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  
 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 
Τηλ: 213-2020150 
Fax: 213-2020159 
e-mail: info@vvv.gov.gr 
www.vvv.gov.gr 

ΦΟΡΕΑΣ : 
ΕΙΔΟΣ : 

 

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Οικοδομικά Υλικά 
 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 
1.1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 
1.2. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’) 
και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α’) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου  δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄). 
1.3. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.4. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
1.5. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
1.6. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων”». 
1.7. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
1.8. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
1.9. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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1.10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
1.11. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.12. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
1.13. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 
1.14. Το Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013» 
1.15. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
1.16. Το Ν. 4153/201313 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 
και 4127/13» 
1.17. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» 
1.18. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 
1.19. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 
i.1.20. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις. 
1.21. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 157 – Εγγυήσεις) 
1.22.  Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ) 
1.23. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5) 
1.24. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005. 
1.25. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο 
ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013 
1.26. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.». 

ii. 
2. Τις αποφάσεις : 
2.1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)» 
2.2. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 
2.3. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
« Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005». 
2.4. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
2.5. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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2.6. Την υπ. Αριθ. 1/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού. 

2.8. Την υπ. Αριθ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία : 

1. εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 125.000,00 € για την εκτέλεση 
της ανωτέρω προμήθειας για το έτος 2016  βάση των κατωτέρω Προτάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης   και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΠΑΥ 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 30-6662.042 20.000,00 € 520 

2. ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 30-6661.031 30.000,00 € 521 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 30-6661.032 10.000,00 € 522 

4. ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& 
ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 30-6661.033 30.000,00 € 523 

5. ΠΡΟΜ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 30-6661.034 13.000,00 € 524 

6. ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 30-6661.019 22.000,00 € 525 

 
i. εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ. 13/2016 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
3. Τα έγγραφα 
3.1. Την υπ' αριθ. 13/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016», όπως αναλυτικά αναγράφονται στη Τεχνική Μελέτη Α.Μ. 13/2016, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Προμήθειας  

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σύμφωνα και με την 
ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
213/08, αναλύονται παρακάτω : 
1. Προμήθεια διαφόρων ειδών ξυλείας (CPV:03419100-1 Προϊόντα Ξυλείας) όπως 
μελαμίνες, σουηδική ξυλεία, MDF, κ.λ.π., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
των αναγκών  του Δήμου. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6662.042 του 
προϋπολογισμού του 2016, το δε ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε 20.000,00 € με Φ.Π.Α. 
2. Προμήθεια διαφόρων υλικών σιδήρου (CPV:  44316000-8 Σιδηρικά Είδη) όπως 
στραντζαριστά και σωλήνες διαφόρων τύπων, μεντεσέδες, γωνίες, λάμες, πλέγμα, κ.λ.π., 
που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής των 
κτιρίων του Δήμου. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6661.031 του 
προϋπολογισμού του 2016, το δε ποσό του συγκεκριμένου τμήματος της προμήθειας 
ανέρχεται σε 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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3. Προμήθεια Υαλοπινάκων για συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων (CPV: 
44221111-6 Μονάδες Υαλοπινάκων). Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6661.032 
του προϋπολογισμού του 2016, το δε ποσό του συγκεκριμένου τμήματος της προμήθειας 
ανέρχεται σε 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
4. Προμήθεια οικοδομικών υλικών (CPV: 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά) όπως άμμο, χαλίκι 
κ.λ.π. υλικών, για πάσης φύσεως επισκευές και συντηρήσεις από τα συνεργεία του Δήμου. 
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6661.033 του προϋπολογισμού του 2016, το δε 
ποσό του συγκεκριμένου τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
5. Προμήθεια υδραυλικών υλικών  (CPV: 44115210-4 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων) 
για συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων  & κοινοχρήστων χώρων όπως διαφόρων 
τύπων και ποιότητας σωλήνων, διακόπτες, βαλβίδες κ.λ.π εξαρτημάτων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του 
Δήμου & κοινοχρήστων χώρων. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6661.034 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2016, το δε ποσό του συγκεκριμένου τμήματος της 
προμήθειας ανέρχεται σε 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
6. Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων  (CPV: 44810000-1 Χρώματα Επιχρίσεις) για τις ανάγκες 
των συνεργείων. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 30-6661.019 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του 2016, το δε ποσό του συγκεκριμένου τμήματος της προμήθειας 
ανέρχεται σε 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα χρώματα θα 
χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για το χρωματισμό των δημοτικών κτιρίων 
και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βάρης -  Βούλας – Βουλιαγμένης  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού 
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).  
 
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί ξανά στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα της Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. 
 
Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 
απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών και των 
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται  εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
 
2.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
14-4-2016 15-4-2016 ΤΡΙΤΗ 10-5-2016 και 

ώρα 10:30 π.μ. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 
 
2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

iii.Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 

iv.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 

v.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2.2.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :  

 

ΕΤΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPVS Κ.Α. ΠΟΣΟ 

2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 03419100-1 30-6662.042 20.000,00 € 

2016 ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 44316000-8  30-6661.031 30.000,00 € 

2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 44221111-6  30-6661.032 10.000,00 € 

2016 ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& 
ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 44111000-1  30-6661.033 30.000,00 € 

2016 ΠΡΟΜ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 44115210-4  30-6661.034 13.000,00 € 

2016 ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 44810000-1  30-6661.019 22.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 125.000,00 € 

 

Η διάθεση και δέσμευση πίστωσης του ποσού 125.000,00 € έχει γίνει σε βάρος των 
ανωτέρω Κ.Α. για το έτος 2016 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ο 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 
ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 Η Οικονομική Προσφορά. 
 Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός. 
 
Ορισμοί 
 
4.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
 
Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ο 
οποίος διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος 
θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Εργοδότης / Κύριος της προμήθειας / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Φορέας της προμήθειας : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Η 
Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα επί  τυχόν 
προσφυγών που θα  ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της 
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Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και επίσης αρμόδια για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
ΤΙΤΛΟΣ:  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 
Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους 
διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 
Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών 
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ. 
Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
από τον ανάδοχο. 
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
προσώπων που συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη 
Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην 
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης 
προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α 
ΠΔ60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν υποβληθεί 
από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την διακήρυξη, για την 
συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. 
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή 
για την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται 
στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του Αναδόχου 
για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο. 
Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση της προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης 
Κατακύρωσης. 
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την  
υλοποίηση της διακηρυσσόμενης προμήθειας. 
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου τιμή (συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια και η οποία 
αναφέρεται στην σύμβαση. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα 
διακήρυξη τις σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  της  χώρας  προέλευσής  του.  Οι  ζητούμενες  από  την  Διακήρυξη  Υπεύθυνες  
Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 112/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, και 
παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα της διακήρυξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια 
ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
(Α) Έλληνες Προμηθευτές 
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές 
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 
 

7.1. Εις βάρος του  υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, 
για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να 
λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή 
των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο 
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα 
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
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7.2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του. 
 
7.3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

7.4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του. 

7.5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

7.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του 
ελληνικού δικαίου. 

7.7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 
 
7.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,  για 
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
8.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  
η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  

 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα  ιδιωτικά 
έγγραφα  μπορούν  να  είναι  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων  εγγράφων  που  έχουν 
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από 
δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι   είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις  εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς 
τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
 Φυσικά πρόσωπα. 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο 
τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί 
ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
 Για  κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
7. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 
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Συγκεκριμένα: 
Για τα   φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση.                                 
 
Για  τα νομικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε  περίπτωση  που  δεν  εκδίδεται  κάποιο  από  τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  ή  δεν  καλύπτει  
όλες  τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης. 
 
8. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα  
Έγγραφα , προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν 
και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως: 

 το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή ΑΕ και ΕΠΕ),  

 αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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. 
 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf.  
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται 
από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις) 
 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) 
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εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  
 
 
 
 
 
 

Τεχνική Προσφορά 

Υποβάλλεται η Τεχνική Προσφορά και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 13/2016. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 

 

Γενικά: 

Η Τεχνική Προσφορά, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητουμένων ειδών.  
Έτσι μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές περιγραφές, φύλλα συμμόρφωσης, prospectus 
και τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και 
γενικά όλα τα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της μελέτης.  
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) 
στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.  
Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που 
απαιτείται στο εδώ άρθρο.  
 
Αναλυτικά: 
Θα περιέχονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
1)  Ευρετήριο 
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Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην αρχή του (υπο)φακέλου της τεχνικής προσφοράς, πίνακα 
ελέγχου περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του (υπο)φακέλου τεχνικής  προσφοράς 
 
2) Το   προφίλ   της   επιχείρησης   του   διαγωνιζόμενου,   ήτοι   την   επιχειρηματική   δομή,   τους   
τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 
 
3)  Τεχνική περιγραφή 
3.α   Γενικά 
Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» των προσφερόμενων ειδών 
στην Ελληνική. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και οι πιστοποιήσεις του 
προσφερόμενου είδους και του κατασκευαστή (CE, ISO) επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστικό οίκο).  
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου, και ότι οι πιστοποιήσεις ευρίσκονται εν ισχύ. Τα τεχνικά φυλλάδια του προσφερομένου είδους 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
στην Αγγλική γλώσσα 
 
      
 
3.β  Ειδικά για την Ομάδα ΣΤ 
Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει για τα είδη της Ομάδας ΣΤ, τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά 
φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο 
τεκμηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερομένου είδους με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι 
εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.  
Ειδικότερα : 

α)  Για όσα από τα χρώματα αναφέρονται ότι είναι ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ , θα πρέπει να υποβληθούν οι  
αντίστοιχες πιστοποιήσεις και να είναι αποδεδειγμένα εναρμονισμένα με τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να κατατεθούν σε  φυλλάδιο οι τεχνικές τους προδιαγραφές που να 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4453 } 
*   Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση 
*   Χαμηλά Ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 
*   Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο 
*   Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 
*   Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους" ρυπαίνουν  
ελάχιστα το περιβάλλον. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4452 } 
*   Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση 
*   Χαμηλά ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 
*   Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες 
*   Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, φλύκταινων, σκασιμάτων 
*   Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση 
ρωγμών, αντιμουχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα / εργαστήριο 
*   Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής τους" ρυπαίνουν 
ελάχιστα το περιβάλλονπιστοποιητικά  
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β) Σε όσα χρώματα αναφέρεται ότι δεν έχουν ΑΜΜΩΝΙΑ θα πρέπει ευδιάκριτα  να αναγράφεται 
πάνω στη συσκευασία των προϊόντων και να κατατεθούν σε  φυλλάδιο οι τεχνικές τους 
προδιαγραφές που να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 

 

γ) Για τα υπόλοιπα προσφερόμενα χρώματα (πέρα των παρ.α,β), πρέπει να δοθούν τεχνικά 
φυλλάδια που να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

 

δ) Για όλα τα υπόλοιπα  είδη που πιθανότατα δεν υπάρχουν τεχνικά φυλλάδια, όπως 
κονταροπίνελα, σπάτουλες τακίμι, κ.α. να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που να 
αναφέρει ρητά ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 
 
 
4) Υπεύθυνη δήλωση για την Ομάδα ΣΤ 
Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει για την Ομάδα ΣΤ των χρωμάτων, θα πρέπει να περιλάβει 
Υπεύθυνη Δήλωση προς τον Δήμο στην οποία θα αναφέρει την εμπορική ονομασία του 
προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο κατασκευής και την χώρα εγκατάστασης του εργοστασίου 
αναλυτικά ανά είδος. 
 
 
 
 
 
 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα (μέσω της 

υπεύθυνης δήλωσης) εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας 

των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή 

αρχείου .pdf. 

 

 

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Επισημαίνεται ότι την ανωτέρω Οικονομική Προσφορά που έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά υποχρεωτικά οφείλουν οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν 
στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε 
έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
 
Μαζί με την Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  και  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς,  για  το  Προσφερόμενο  Είδος,  με  βάση  το  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπου θα υπάρχει συνημμένα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
i.έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ii.έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά 
iii.δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
iv.δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
v.δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
vi.δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
1. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο 
που αναφέρεται στο άρθρο 15.  
2. ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει 
να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 20. 
 
Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986: 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται  να φέρουν θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής. 
 

Όλα τα ανωτέρω του άρθρου 9 υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf.  
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις) 
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή αρχείου .pdf. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Δήμου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 
10.2 Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής). 
8. 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
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9. 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
10. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
11. 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
10.3  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι:  
2.032,52 € για το σύνολο της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης, για κάθε ομάδα δε τα αντίστοιχα ποσά 
: 

Ομάδα Α   :  325,20 
Ομάδα Β   :      487,81 
Ομάδα Γ   :        162,60 
Ομάδα Δ   :      487,81 
Ομάδα Ε   :      211,38 
Ομάδα ΣΤ :      357,72 

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 15  της παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
10.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.  
 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσω της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 (290/2015 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) (Παράρτημα Δ & ΣΤ) 

 

10.5.Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό 
χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που ο Δήμος υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά συν δύο (2) 
μήνες επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 25§2 και 26§3 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει 
θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

10.6 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις 
θα υποβάλλονται στην  Ελληνική. 
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών είτε μίας εκάστης ομάδας ειδών, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη. Σε 
κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
αναφερομένων ειδών ανά ομάδα. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι υπολογισμένη σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά και για τις 
ομάδες που συμμετέχει ο προσφέρων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
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- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και υποβολή αυτών επιφέρει τον αποκλεισμό του 
υποψηφίου αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 
ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η 
ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια 
ώρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
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χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός 
εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση 
ισχύος της προσφοράς. 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα  αρχή  πριν  απορρίψει  τις  προσφορές,  ζητά  γραπτώς  διευκρινίσεις  για  
τη  σύνθεση  της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 
 
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 
α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων 
β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 
για την προμήθεια των προϊόντων 
γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων 
δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω 
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά γι' αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και 
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει 
η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα 
αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά. 
 
Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη: 
α. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 
β. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται 
γ. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και 
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δ. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών 
προδιαγραφών και οικονομικής  προσφοράς  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  
συμφέρουσα  για  την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006). 
 
Απόρριψη  προσφορών 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και 
αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας. 
4. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παρούσας 
διακήρυξης. 
5. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και δε 
συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε 
στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της 
Οικονομικής Προσφοράς. 
7. Δεν προσκομίζει  τα  εγγράφως  αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά  στοιχεία 
στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου. 
8. Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς 
τούτο. 
9. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα ανά είδος. 
10.  Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην 
παρούσα. (3 ημέρες) 
11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος 
διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 
12.  Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
13. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος 
σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις. 
14.  Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  αλλοδαπής,  τα  οποία  δεν  θα  υποβάλουν  όλα  τα  
έγγραφα  των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 
15. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους, 
16.  Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: 
Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μια 
προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη 
κοινοπραξίας ή ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές για το ίδιο είδος, αποκλείονται από τον 
διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία 
συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι  κριτήριο  
η  χαμηλότερη τιμή  λαµβάνονται  υπ’  όψη  τα  παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
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• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης  

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης . Ο ανάδοχος θα 
προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 

 
• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  η οποία διατηρεί το 
δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 
 
Σε   περίπτωση   ματαίωσης   του   Διαγωνισμού,   οι   υποψήφιοι   Ανάδοχοι   δεν   θα   έχουν   
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία,  άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και  άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) 
“Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Εργων, 
Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σημειώνεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1β της ΥΑ 11389/93, ένσταση κατά της νομιμότητας  
της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν,(υποβάλλεται)  μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχοι σταδίου.     
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ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά κατόπιν εντολής της 
αρμόδιας υπηρεσίας (Τεχνικά Συνεργεία) μέσα σε χρόνο το ανώτερο τριών (3) εργασίμων ημερών.  

Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από 
τον ΔΗΜΟ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα από ότι απαιτείται από την 
παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. 
Μετά την προσκόμιση των ειδών σε χώρο υποδείξεως του ΔΗΜΟΥ, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης (δελτίο αποστολής) θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της Ε.Π. στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος και η ποσότητα, 
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.   

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 13/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να παράσχει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο αρχίζει από την 
ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

Κατά την διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, 
φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην συσκευασία κλπ, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
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Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του 
που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
21.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης  ανάθεσης 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, για το κάθε είδος, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση της κατακύρωσης, μετά την έγκριση της Απόφασης κατακύρωσης από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
 
Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται από το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 περί προσβολής αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων όπως ισχύει. 
Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
α) Το ή τα προς προμήθεια είδη.  
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε)  Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία 
της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 
 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία 
στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να 
γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 
από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως. 
 
21.2 Προθεσμία  υπογραφής της σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα  
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης  για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  
Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  Εφόσον,  η  σύμβαση  
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υπογράφεται  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10) ημερών, που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν 
παρουσιαστεί να υπογράψει  τη  σύμβαση  μέσα  στην  ταχθείσα  ημερομηνία,  ή  προσέλθει  
αλλά  δεν  καταθέσει  τις εγγυητικές  επιστολές  που  προβλέπονται,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  
απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
 
Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 
οικονομικότερη προσφορά και ακολουθείται, αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία ανακοίνωσης 
κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως 
του να υπογράψει τη σύμβαση 
 

21.3 Σύμβαση 

Η σύμβαση της προμήθειας θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και για 12 (δώδεκα) 
μήνες.  

Τυχόν παράτασή της γίνεται δεκτή μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου μετά όμως την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο.  

 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 

-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

-       Τον τρόπο παραλαβής. 
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-       Τον τρόπο πληρωμής. 

-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α)     Έχει παραδοθεί το μηχάνημα. 

β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το μηχάνημα που παραδόθηκε. 

γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

( Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 
 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
21.4 Ανωτέρα  βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που 
την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 
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εργοστασίου του προμηθευτή 
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή 
3. Πλημμύρα 
4. Σεισμός 
5. Πόλεμος 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να 
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τ απεριστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  μέσα  στην  
ανωτέρω  προθεσμία  των  20  ημερών  δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών 
που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν 
μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της 
παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του 
αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή μετά την εκάστοτε παραλαβή 
τμήματος της προμήθειας και έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
(Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού) 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης , Δ/νση: Λεωφ. 
Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18, Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Ασημακόπουλος Άγγελος , 
τηλ. 213 2019955 , 213 2020131, Fax. 213 2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr. 
 
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 
συστήματος 21541 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές 
εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες. 
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης, με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης http://www.vvv.gov.gr, όπου θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 
με την ολοκλήρωση της διαδικασία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ_ Α:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Η ξυλεία θα παραδίδεται σε διαστάσεις όπως θα δίδονται από τον Δήμο στον ανάδοχο και 
όπου θα απαιτείται θα είναι ρελιασμένο (σιδερωμένο) με την αντίστοιχη ταινία ή το 
αντίστοιχο PVC. 

vi.Μελαμίνη λευκή, πάχους 8mm, 16mm, 18mm, 25mm, άριστης ποιότητας με φίλμ 80-120 
gr, εσωτερικά μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και αντοχής, ισόπαχη πολλών στρώσεων, 
για επίπεδες επιφάνειες πυκνότητας 650-750 Kg/m3. 

Tιμή μονάδος ανά m2 , περιλαμβάνει την κοπή, την μεταφορά και την συγκόλληση ταινίας ή 
pvc 

vii.Μελαμίνη χρωματιστή, πάχους 8mm, 16mm, 18mm, 25mm ως ανωτέρω. 

Τιμή μονάδος ανά m2 περιλαμβάνει την κοπή, την μεταφορά και την κόλληση ταινίας, pvc 

viii.MDF πάχους 8mm, 16mm, 19mm, 25mm,  υψηλής πυκνότητας 700-800 Kg/m3 και αντοχής  

Tιμή μονάδος ανά m2 ,  περιλαμβάνει την κοπή και την μεταφορά. 

ix.MDF επενδυμένη με καπλαμά διαφόρων σχεδίων και στις δύο όψεις, πάχους 17mm και 
20mm υψηλής πυκνότητας 700-800 Kg/m3 και αντοχής  

Tιμή μονάδος ανά m2 , περιλαμβάνει την κοπή, την μεταφορά και την συγκόλληση ταινίας ή 
pvc. 

x.Χαρτοσμαλτίνη λευκή/έγχρωμη 3 mm  

Τιμή μονάδος ανά m2 , περιλαμβάνει την κοπή και την μεταφορά. 

xi.Κόντρα πλακέ θαλάσσης εξωτερικής χρήσης, αντιολισθηρή, διαστάσεων πάχους 4mm, 
8mm, 10mm, 15mm, 18mm, 22mm 

Τιμή μονάδος ανά m2 , περιλαμβάνει την κοπή και την μεταφορά. 

xii.Ταινίες PVC 22 mm x 1mm διαφόρων χρωμάτων 

Τιμή μονάδος ανά m (περιλαμβάνεται η συγκόλληση) 

xiii.Σουηδική ξυλεία δασικής πεύκης Α ποιότητας, για ελαφρές δομικές κατασκευές, 
ξηραντηρίου, πλανισμένη, διαφόρων διαστάσεων  ενδεικτικά αναφέρονται : 50x125, 
50x150, 80x150 κλπ 

Τιμή μονάδος ανά m3  περιλαμβάνει την μεταφορά. 

xiv.Τάβλες οικοδομής ή καλουπώματος ελάτης ξηραντηρίου διαφόρων διατομών ενδεικτικά 
αναφέρονται : 22x100 ή 22x125 των 4m ή 4,8m, πλανισμένες ή απλάνιστες. 
Τιμή μονάδος ανά m3  περιλαμβάνει την μεταφορά. 
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xv.Καδρόνια πλανισμένα, για ποικίλες οικοδομικές εφαρμογές, τελαρώματα κλπ, διαφόρων 
διαστάσεων ενδεικτικά αναφέρονται : 35x45x4000, 45x45x4000, 40x60x4000 κλπ 
Τιμή μονάδος ανά m3  περιλαμβάνει την μεταφορά. 

xvi.Μεντεσέδες ντουλαπόφυλλων με τακάκι διαφόρων τύπων όπως απλός ίσιος με τακάκι 
κουμπωτό, καβαλίκι 16mm ή 8mm, “Μέσα Πόρτα με τακάκι κουμπωτό 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xvii.Μεντεσέδες ελατηρίου σιδερένιος για πόρτες τύπου σαλούν (διπλής ενέργειας) χρώματος 
(κίτρινος, μαύρος, άβαφος κλπ) όπως θα ζητηθεί από την υπηρεσία, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, 
175mm - 200mm  

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xviii.Οδηγοί για συρτάρια διαφόρων διαστάσεων με ροδάκι λευκό/καφέ σε σετ. 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xix.Πομολάκι μονό σε διάφορα διαμετρήματα για ντουλάπια – συρτάρια, νίκελ, χρωμίου σε 
γυαλιστερό/ματ. 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xx.Πόμολο μεσόπορτας διαφόρων τύπων,  ροζέτα ή πλάκα σε νίκελ, χρώμιο, γυαλιστερό ήματ. 
(Σετ 2 τεμ)  
Τιμή μονάδος ανά τεμ (σετ 2 τεμ) 

xxi.Κλειδαριά μεσόπορτας να ταιριάζει σε όλες τις εσωτερικές ξύλινες πόρτες, εύκολη 
μετατροπή άνω γλώσσας σε δεξιά - αριστερή, φινίρισμα χρυσό.  

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxii.Κλειδαριά κουτιαστή για ντουλάπες, βαρελάκι για συρτάρια διαφόρων διαστάσεων. 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxiii.Κλειδαριά σπανιολέτα για ντουλάπες, με τις βέργες πάνω-κάτω διαφόρων διαστάσεων (π.χ 
μικρή 9x2,3 ή 11x2,9 εκ). 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxiv.Πόδια ντουλαπιών ρυθμιζόμενα ύψους 10 cm μεταλλικά / πλαστικά. 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxv.Πόδια με ροδάκια περιστρεφόμενα μεταλλικά / πλαστικά περίπου Φ60mm με ή χωρίς 
φρένο. 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxvi.Τακάκια ραφιών με πείρο βαρέου τύπου διάφανο/λευκό/καφέ χωνευτό  

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxvii.Τακάκια ραφιών καρφωτά  λευκό/καφέ 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxviii.Στηρίγματα (Γωνιές κόντρα μεταλλικές γαλβανιζέ) ραφιών 60mmx60mmx2,5cm 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxix.Βενζινόκολλα επιπλοποιίας, να παρέχει υψηλή αντοχή και ελαστικότητα στις 
συγκολλούμενες επιφάνειες, συσκευασία 1 κιλού  

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxx.Ξυλόκολλα, υψηλής ποιότητας κόλλα επιπλοποιίας, από καθαρό PVA ώστε να παρέχει 
μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα ώστε να προφυλάσσεται από τους κραδασμούς,  
συσκευασία 1 κιλού 
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Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

xxxi.Αρμοκάλυπτρα πάγκου κουζίνας αλουμινίου μεγέθους περίπου 3000 mm διαφόρων 
αποχρώσεων όπως ζητηθούν απο την υπηρεσία 

Τιμή μονάδος ανά τεμ. 

 

Η υπό προμήθεια ξυλεία θα πρέπει γενικά να διακρίνεται από τα παρακάτω τεχνικά 
στοιχεία: 
Τα φύλλα θα πρέπει να είναι: 

Απαλλαγμένα επιφανειακών ελαττωμάτων 

Ευθύγραμμα (χωρίς στρεβλώσεις) 

Συμπαγή υψηλής πυκνότητας 

Ξηρά 

Χωρίς επιφανειακές ρωγμές ή περιφερειακά σπασίματα 

Χωρίς ξεφλουδίσματα 

 

Η ξυλεία μορφής ράβδου (καδρόνια, τάβλες) θα πρέπει να είναι: 

Στεγνή – ξηρή 

Ευθύγραμμη χωρίς στρεβλώσεις 

Με μικρό ή μηδενικό ποσοστό ρόζων και άλλων επιφανειακών ελαττωμάτων 

Χωρίς ρωγμές (διαμήκεις ή εγκάρσιες) 
 
Τα εξαρτήματα (οδηγοί, μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές, τακάκια, γωνιές ) θα πρέπει να 
είναι  
Αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών 
Χωρίς χτυπήματα και στρεβλώσεις 
 
Σε όλα τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται οι κοπές, οι συγκολλήσεις και οι μεταφορές στην 
αποθήκη του Δήμου. 
 
ΟΜΑΔΑ_ Β:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
 
ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (Βέργες 6m) 
Γωνιές ισοσκελείς ή ανισοσκελείς από σίδηρο μασίφ σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής 
DIN 1028/EN 10056 και ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας 
χάλυβα DIN 17100. 
 
ΛΑΜΕΣ (Βέργες 4m) 
Λαμάκια από σίδηρο μασίφ σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής DIN 1017/EN10058 και 
ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας χάλυβα DIN 17100. 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ (Φύλλο) 
Λαμαρίνες - σιδηρόφυλλο με ποιότητα χάλυβα  ST 37-2 σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας 
χάλυβα DIN 17100/EN 10025 
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ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (Βέργες 5m) 
Στραντζαριστά τετράγωνα και ορθογώνια, ενισχυμένα ή και γαλβανισμένα σύμφωνα με το 
πρότυπο παραγωγής DIN 2444/EN 10219 και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 17100. 
 
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (Βέργες 5m) 
Στραντζαριστά τετράγωνα και ορθογώνια, βαρέως τύπου και  γαλβανισμένα σύμφωνα με το 
πρότυπο παραγωγής DIN 2444/EN 10219 και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 17100. 
 
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ (Βέργες 6m) 
Κοίλοι δοκοί μαύροι τετράγωνοι, σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής EN 10210 (θερμής 
έλασης) και EN 10219 (ψυχρής έλασης) και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 17100. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ (Βέργες 6m) 
Σωλήνες γενικής χρήσης, κατασκευών ενισχυμένοι και γαλβανισμένοι σύμφωνα με τα 
πρότυπα παραγωγής DIN 2458/ 2444 και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 17100. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΡΦΗΣ 
Κάσα μπινί και Μπόϊ κλειδαριάς διαφόρων διαστάσεων 
ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4 – 0,96 kg/m 
ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 38Χ38Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. 
ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ. 
 
ΔΟΚΟΙ  (Βέργες 6m) 
Βέργες Πι διάτρητες, σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής EN 1026 και βέργες Ταφ 
σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής EN 1024, με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 17100. 
 
ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΑ (Βέργες 6m) 
Σίδηρος συμπαγής στρογγυλό και τετράγωνο με πρότυπα παραγωγής DIN 1013/1014 
(θερμής έλεασης) και DIN 671/178/176 (ψυχρής έλασης) και με ποιότητα χάλυβα ST 37-2 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 17100. 
 
ΠΛΕΓΜΑ (Τεμάχια) 
Γαλβανισμένο πλέγμα, σύρμα ημίσκληρο, με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος 
(ηλεκτροσυγκολλητό). Φύλλα διαστάσεων 2,00 χ 5,00m - Ενδεικτ. Διαστ. Πλέγματος : 
50Χ50Χ3,5 ή 4,0. 
 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ (Τεμάχια) 
Μεντεσέδες τύπου με γαλβανιζέ πείρο με μονό και με διπλό φτερό διαφόρων διαστάσεων 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Τεμάχια) 
ΤΑΠΕΣ Βαρέως Τύπου (μεταλ) διαφ. διαστάσεων 
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm, Φ100mmΧωνευτή Βάση (V Διατομή) 
ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm, Φ100mm Εξωτερική Βάση (V ή U Διατομή) 
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ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Αλουμινίου τεφλόν με διπλό ρουλεμάν Φ38 και τεφλό Φ25 με πείρο 
 
ΝΤΙΖΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (Τεμάχια) και Περικόχλια 
Ντίζες Χάλυβα 8.8 Γαλβανισμένες Μετρικού συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 975 
μήκους ενός (1) μέτρου (m)  
Περικόχλια γαλβανιζέ Μετρικού συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 934 αντίστοιχου 
διαμετρήματος με τις Ντίζες 
Ροδέλες γαλβανιζέ Μετρικού συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 125 αντίστοιχου 
διαμετρήματος με τις Ντίζες 
 
ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. για Βάσεις Φωτιστικών 10mm, 12mm, 18mm x  100cm 
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10,Μ12,Μ18 
ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10,Μ12,Μ18 
 
Σκαλοπάτια διάτρητα γαλβανιζέ ορθογώνια ή τριγωνικά διαστάσεων 600Χ340Χ1,5mm 
 
Μετόπες φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων για προστασία τεχνικού κρασπέδου, υλικό 
κατασκευής χάλυβα από μαύρη λαμαρίνα, πάχος μετόπης 8-10 mm διαστάσεις μετώπου 
περίπου 200x900 mm. 
 
Κλειδαριές για σιδερόπορτες με υποδοχή για κύλινδρο και πόμολο, πλάκα και αντίκρισμα 
επινικελωμένα ή ορειχάλκινο, Κέντρων 20,30,35 mm. 
 
Κύλινδροι (αφαλοί) απλοί νίκελ ή ορειχάλκινοι, 4 πίρων διαφόρων διαστάσεων ώστε να 
ταιριάζουν στις ανωτέρω κλειδαριές. 
 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
Πάνελ πολυουρεθάνης, με προφίλ κεραμιδιού ρωμαϊκού τύπου, πάχους 40mm δίριχτης 
οροφής. 
Θα αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά 
ελάσματα με τον πυρήνα να κατασκευάζεται από σκληρό αφρό διογκωμένης 
πολυουρεθάνης. 
Χρώμα άνω επιφάνειας (κεραμιδιού) RAL 8004 
Χρώμα κάτω επιφάνειας επιλογή της υπηρεσίας. 
Θα στερεώνεται στην ξύλινη βάση με τα στριφώνια διαστάσεων Μ6x140. 
Τιμή μονάδος ανά m2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Κορφιάς για ρωμαϊκό πάνελ κεραμίδι μεταλλικό χρώματος RAL 8004 
“Χτένια” Κορφιά και μπροστινού μέρους του πάνελ μεταλλικά ίδιου χρώματος RAL 8004, 
για την κάλυψη και προστασία του αφρού πολυουρεθάνης 
Πλαϊνή καλύπτρα , που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς 
της δίριχτης στέγης ώστε να καλυφθεί ο αφρός πολυουρεθάνης. 
Η πλαϊνή καλύπτρα τοποθετείται στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του πάνελ οροφής  
Τα ανωτέρω στερεώνονται με τις αντίστοιχες βίδες 4.3×16 ίδιου χρώματος 
Τιμή μονάδος ανά m 
 
Τάπες του ανωτέρω κορφιά μεταλλικό χρώματος RAL 8004 
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Τιμή μονάδος ανά τεμ. 
 
Όλα τα ανωτέρω υλικά που θα συνοδεύουν το  πάνελ οροφής όπως κορφιάς, χτένια, 
πλαινές καλύπτρες τάπα κορφιά θα είναι μεταλλικά, χρώματος RAL 8004 και θα αφορούν 
δίριχτι οροφή με προφίλ ρωμα¨κό κεραμίδι. 
 

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

Σετ στριφώνι 6 mm γαλβανιζέ εξάγωνο κεφάλι 10mm για πάνελ κεραμιδι, το σετ 
περιλαμβάνει τρυπανόβιδες γαλβανιζέ και ροδέλες γαλβανιζέ με βάση νεοπρεν διάσταση : 
Μ6x140 βαμμένες στο χρώμα RAL 8004. 
Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ διάσταση : 4,3x16, βαμμένες στο χρώμα RAL 8004. 
Τιμή μονάδος ανά τεμ. 
 
Φύσιγγα μαστίχας πολυουρεθάνης 300ml, Ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης 
Σφραγιστική και συγκολλητική  μαστίχη. 
Τιμή μονάδος ανά τεμ. 
 
Επαγγελματικό πιστόλι βαρέους τύπου για φύσιγγες μαστίχας πολυουρεθάνης  300ml,  
Τιμή μονάδος ανά τεμ. 
 
Όλα τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από 
κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. Σε όλα τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται οι κοπές και οι μεταφορές 
στην αποθήκη του Δήμου. 

 
ΟΜΑΔΑ_ Γ:  
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
Υαλοπίνακες (πάχους 3mm και 5mm) 
Είναι ένα ανόργανο πολυμερές στο οποίο η βασική δομική μονάδα της πολυμερούς 
αλυσίδας είναι η ομάδα –Si-O- .Το Γυαλί περιέχει στη σύνθεσή του και άλλα στοιχεία όπως 
Na , K , Ca , Mg , Ba , B . Η μέση σύνθεση του κοινού γυαλιού ή γυαλιού νατρίου ή γυαλιού 
float  , όπως συνήθως αποκαλείται και με το οποίο κατασκευάζονται οι υαλοπίνακες  
αποδίδεται με τον τύπο  Na2.Cao.6SiO2 . Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η μηχανική του 
αντοχή και η διαφάνειά του. 
 
Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα κατά DIN 1249 είναι : 

Πυκνότητα : 2.500 kg/m3 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής : 88 χ 10-7m/oC 

Θερμική διαπερατότητα : (u-value) 5,2 – 5,8 watt/m2*oC (ανάλογα με το πάχος) 

Θερμική αγωγημότητα : (Κ-value) 1,05 watt/m*oC 
Αντοχή στη θλίψη : 1000 MPa.  
Αντοχή σε εφελκυσμό : 40 MPa  

Σημείο τήξης : περίπου στους 730οC. 
Μέτρο ελαστικότητας : (συντελεστής Young) 70 GPa . 
Συντελεστής εγκάρσιας συστολής : (Poisson ratio μ) 0,22-0,23 
Σκληρότητα : 5 έως 6,5 της κλίμακος Moh. 
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Φωτεινή διαπερατότητα : περίπου 85% για λευκό υαλοπίνακα 6mm. 
Οι προμήθεια υαλοπινάκων  γίνεται σύμφωνα με τους τύπους και τα πάχη που υπάρχουν 
στα δημοτικά κτίρια του Δήμου, δηλαδή πάχους 3mm και 5mm. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Αμμοβολή  σε υαλοπίνακα που θα τοποθετηθεί ανεξαρτήτου πάχους και σχεδίου  (3 mm ή 
5 mm)                     
 
Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί υαλοπίνακες  συνολικού πάχους 
18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 8mm+κρύσταλλο 5mm) 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED) συνολικού πάχους 18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 8mm+κρύσταλλο 5mm), 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά παρεμβύσματα και  σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Οπλισμένοι  Υαλοπίνακες  (Arme) πάχους 6,5mm 
Ημιδιάφανο γυαλί με ανάγλυφη επιφάνεια που περιέχει ένα στρώμα συρμάτινου 
πλέγματος πλήρως ενσωματωμένο μέσα στη μάζα του. Λόγω του μεταλλικού αυτού 
πλέγματος οι υαλοπίνακες arme έχουν κάποιες επιπλέον ιδιότητες σε σχέση με τους 
απλούς υαλοπίνακες:  
Είναι πιο ανθεκτικοί ως προς τον εφελκυσμό, δηλαδή διαθέτουν μεγαλύτερη ελαστικότητα.  
Σε περίπτωση θραύσης, το σύρμα συγκρατεί τα σπασμένα κομμάτια κι έτσι αποφεύγεται ο 
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 
Αποτελούν μια εύκολη λύση στο θέμα της πυρασφάλειας, καθώς συγκρατούν για κάποιο 
διάστημα τις φλόγες, εξασφαλίζοντας στους εγκλωβισμένους χρόνο για να διαφύγουν. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  ελαστικών  παρεμβυσμάτων σε τοποθετημένα παράθυρα 
Τοποθέτηση  ή  αντικατάσταση  ελαστικών  παρεμβυσμάτων σε ήδη τοποθετημένα 
παράθυρα από τα οποία έχουν φύγει με αποτέλεσμα οι υαλοπίνακες να είναι ασταθείς . 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών, η απομάκρυνση παλαιών ελαστικών 
παρεμβυσμάτων  στην περίπτωση που υπάρχουν  καθώς και η πλήρης τοποθέτηση νέων. 
 

ΟΜΑΔΑ_ Δ:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1 

2 

Άμμος - Γαρμπύλι 

Αδρανή Υλικά 
Ο διαχωρισμός των αδρανών γίνεται με βάση μια σειρά από 
πρότυπα κόσκινα με κυκλικές οπές διαμέτρου  1 , 3 , 7  , 10 , 15 , 
30 , 50  και 70 mm . Κάθε κατηγορία συμβολίζεται από με ένα 
κλάσμα του οποίου αριθμητής είναι το ελάχιστο και 
παρονομαστής το μέγιστο μέγεθος των κόκκων που περιέχονται 
στην κατηγορία αυτή. Σαν ακραία μεγέθη των κόκκων 
λαμβάνονται κατά σύμβαση οι διάμετροι των οπών των δύο 
διαδοχικών κόσκινων από τα οποία διέρχονται  και 
συγκρατούνται οι κόκκοι αντίστοιχα. 
Αδρανή υλικά για την  παρασκευή σκυροδέματος των παρακάτω 
τύπων: 
Αμμοχάλικο   τύπου 0/30 
Αμμοχάλικο   τύπου 0/50.                                                                        
Το b.b. θα είναι ~0,80 m3. 

3 

4 

 
Αμμος ποταμού 

Αδρανές φυσικής προέλευσης. Η φυσική ποταμίσια άμμος 
ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια 
(λεπτά στρώματα και αρμοί) και υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα, 
μια και οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς και περιέχει ελάχιστο 
ποσοστό σκόνης, με αποτέλεσμα το κονίαμα να ξεραίνεται 
γρήγορα και να είναι λιγότερο υγροσκοπικό. Για την παρασκευή 
του κονιάματος απαιτείται μικρότερο ποσοστό συνδετικής 
ουσίας με καλύτερες ιδιότητες (μικρότερη συστολή ξήρανσης), 
όπως επίσης λιγότερο νερό, με συνέπεια την μείωση της 
πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαμα τριχοειδής ρωγμές. 
Χωρίς ξένες προσμίξεις και κατάλληλης κοκκομετρικής σύνθεσης  
εντός των ορίων του χαρακτηρισμού της άμμου για την 
παρασκευή κονιαμάτων τόσο δομήσεως όσο και επιχρισμάτων 
.Το b.b. θα είναι ~0,80 m3. 

5 

6 

 
Αμμος μπετού  

 
Αδρανή υλικά για την  παρασκευή σκυροδέματος των παρακάτω 
τύπων: 
Λεπτόκοκκη άμμος     τύπου 0/1 
Μεσόκοκκη   άμμος    τύπου 0/3 
Χονδρόκοκκη  άμμος  τύπου 0/7 
Άμμος με κοκκομετρική σύνθεση τέτοια ώστε να περιορίζει το 
ποσοστό των κενών και επομένως το ποσοστό του πολτού της 
κονίας   δίνοντας κονιάματα ισχυρότερα είναι αποδεκτή.                               
Το b.b. θα είναι ~0,80 m3. 

7 Ασβέστης  

Η ποιότητα του πολτού εξαρτάται από την καλή ποιότητα της 
ασβέστου  καθώς και από τις συνθήκες σβέσεως . Αντικειμενικός 
σκοπός της επιτυχούς σβέσεως είναι   η λήψη του υδροξειδίου 
του ασβεστίου  σε κολλοειδή μορφή  η οποία έχει μεγάλο όγκο , 
μεγάλη πλαστικότητα και την ικανότητα να “παραλάβει” μεγάλη 
ποσότητα άμμου κατά την παρασκευή των ασβεστοκονιανάτων . 
Όταν η υδράσβεστος προέρχεται από τη σβέση καλής ποιότητας 
ασβέστου   και με την ενδεδειγμένη διαδικασία τότε λαμβάνεται 
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η ζητούμενη παχεία υδράσβεστος. 

8 

9 

 
Γαρμπίλι  

 
Αδρανή υλικά για την  παρασκευή σκυροδέματος των παρακάτω 
τύπων: 
Λεπτοί χάλικες     τύπου 5/10 
Χονδροί χάλικες   τύπου 5/15.                                                                          
Το b.b. θα είναι ~0,80 m3. 

10 Μάρμαρο 

Από τα υπολείμματα του λατομείου κατά την εξώρυξη  λευκού  
μαρμάρου , παράγεται με θραύση, τριβή, ξήρανση και 
διαβάθμιση στην κατάλληλη κοκκομετρία ως ξηρό κονιάμα η 
μαρμαρόσκονη (κόκκος 0,1 - 1,5 mm). 
Η χρήση της μαρμαρόσκονης στην τελευταία στρώση του 
παραδοσιακού σοβατίσματος  της δίνει και το όνομα 
μαρμαροκονία ή «μάρμαρο». Μαζί με λευκό τσιμέντο μας δίνει 
μια λεία επιφάνεια με καθαρό λευκό χρώμα, που εύκολα 
βάφεται και με τις πιο απαλές αποχρώσεις 

11 Πλάκες 40 Χ 40 έγχρωμες 
με σχέδιο  

Εγχρωμες πλάκες διαστάσεων 40 Χ 40 έγχρωμες με σχέδιο.   
Πάχος πλάκας: από 36mm έως 39mm, 
τετραγωνικά ανά παλέτα: 16, 
διάσταση παλέτας: 100cmx80cm, 
βάρος ανά παλέτα: περίπου 1.350kg 
 

12 Πλάκες 50 Χ 50 (Λευκές 
πεζοδρ.) 

Πλάκες 50 Χ 50 Λευκές πεζοδρομίου .Πάχος πλάκας: από 46mm 
έως 48mm.Διάσταση παλέτας: 100cmx100cm, τετραγωνικό 
μέτρο ανά παλέτα: 16,5, βάρος παλέτας: 1.600-1700kg  

13 Σίδερα beton  Φ8 

ΕΙΔΟΣ: Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Κατηγορίας C (B500C 
- ΕΛΟΤ 1421) 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ: Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής  
με νευρώσεις (B500C) 
Παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 - B500C 
Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα 
είναι μικρότερη από 0,3%  για την κατασκευή οπλισμένου 
σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή 
συνδετήρων , τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής 
μήκους 3m και διαμέτρου Φ8. 

14 Τούβλα  μεγάλα (12οπα) 
Τούβλα από πηλό χωρίς χημικά πρόσθετα με   θλιπτική αντοχή  
μεγαλύτερη από τα 3(Mpa) , υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη 
από το 16%  και διαστάσεων    9 Χ 12 Χ 19 .  

15 Τούβλα μικρά (6οπα) 
Τούβλα από πηλό χωρίς χημικά πρόσθετα με   θλιπτική αντοχή  
μεγαλύτερη από τα 3(Mpa) , υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη 
από το 16%  και διαστάσεων   6 Χ 9 Χ 19 .  
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16 

17 

Τσιμέντα μαύρα  

Το τσιμέντο έχει τη μορφή σκόνης και παρασκευάζεται με τη 
λειοτρίβηση πετρωμάτων καταλλήλου συνθέσεως . Η σκόνη που 
λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό κατά την ανάμιξή της με το νερό 
δίνει ένα πλαστικό και συγκολλητικό πολτό ο οποίος στη 
συνέχεια με αντιδράσεις κυρίως ενυδατώσεως μετατρέπεται σε 
στερεά μάζα με αξιόλογη μηχανική αντοχή και μεγάλη διάρκεια 
.Τα κυριότερα συστατικά των πετρωμάτων που 
χρησιμοποιούνται είναι πυριτικές και αργιλικές ενώσεις του 
ασβεστίου. 
Η σύνθεση του Κοινού τσιμέντου Portland κυμαίνεται μεταξύ των 
ορίων που αναφέρονται παρακάτω για τα κύρια συστατικά του. 
Οξείδιο ασβεστίου  CaO     60~68 % 
Οξείδιο πυριτίου     SiO2     20~25% 
Οξείδιο αργιλίου    Al2O3      3~8% 
Οξείδιο σιδήρου     Fe2O3        2~5% 
Οξείδιο μαγνησίου  MgO      1~5% 
Τριοξείδιο του θείου  SO3       1~3% 

18 

19 

Τσιμέντα Λευκά 

Παρασκευάζονται από πρώτες ύλες που περιέχουν ελάχιστο 
ποσοστό οξειδίων του σιδήρου στα οποία οφείλεται το 
γκριζοπράσινο χρώμα του κοινού τσιμέντου. Χρησιμοποιούνται 
για διακοσμητικούς σκοπούς όσο και σαν αρμοκονίαμα στην 
τοποθέτηση πλακών.  

20 Τσιμεντόλιθοι Τσιμεντόπλινθοι διαστάσεων  19x19x39 cm   για την κατασκευή 
τοιχοδομών. 

21 Κόκκινα ρωμαϊκά 
κεραμίδια  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
Επισμαλτωμένα .Διαστάσεις (mm)  Μήκος 420 x Πλάτος 280  
Βάρος (Kg/τεμάχιο)  3,500  
Τεμάχια /m2  : 13  
Υδατοστεγανότητα  >20 h  
Αντοχή στον παγετό  150 C0  

22 Βυζαντινά κεραμίδια  Κεραμίδι Βυζαντινού Τύπου  , 40 cm μήκος , Βάρος 1,9 Κgr/τεμ ,           
28 τεμ./m2  

23 
Οικοδομικό πλέγμα T131 
διαστάσεων 5,00mΧ2,15m 
σε καρέ των 15cmX15cm 

Διαστάσεις φύλλου : 5,00mΧ2,15m 
Εγκάρσια σύρματα  
Αριθμός     : 33 
Διάμετρος  : 5,00mm 
Απόσταση : 150mm 
Διαμήκη σύρματα  
Αριθμός     : 13 
Διάμετρος  : 5,00mm 
Απόσταση : 150mm 
Θεωρητικό βάρος φύλλου : 20,7kg 
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24 Σίδερα beton  Φ10 

ΕΙΔΟΣ: Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Κατηγορίας C (B500C 
- ΕΛΟΤ 1421) 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ: Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής  
με νευρώσεις (B500C) 
Παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 - B500C 
Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα 
είναι μικρότερη από 0,3%  για την κατασκευή οπλισμένου 
σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή 
συνδετήρων , τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής 
μήκους 3m και διαμέτρου Φ10. 

25 Γαλλικά κεραμίδια    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
Διαστάσεις (mm)  Μήκος 410 x Πλάτος 240  
Βάρος (Kg/τεμάχιο)  3,150  
Τεμάχια /m2  14  
Υδατοστεγανότητα  >20 h  
Αντοχή στο παγετό  150 C0 
 

26 Βότσαλο κοκκομετρίας           
2-8mm 

Tο βότσαλο, κοκκομετρίας 2-8  mm   δεν θα πρέπει να περιέχει 
σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ1176:2008, άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, 
σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176) και η διατομη του  2,00mm έως 
8,00mm θα είναι (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ. 
4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ) ενω    το μέγεθος κόκκου να μπορεί να 
ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1(σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ 
EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176) 
Το b.b. θα είναι ~0,80 m3. 

27 Κόλα πλακιδίων 

 Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, 
ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή 
αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή 
στην υγρασία. Να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό 
χρόνο επικόλλησης.Να είναι κατάλληλη για την επικόλληση 
απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων (π.χ. gres 
porcelanato), φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, 
πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, υαλοψηφίδων κλπ., τοίχου ή 
δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου οι απαιτήσεις 
σε πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα είναι ιδιαίτερα 
υψηλές (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων, δάπεδα με ενδοδαπέδια 
θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, γυψοσανίδες κλπ.). 
Να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η 
Κατανάλωση να είναι 1,5-4,0 kg/m2, ανάλογα με το μέγεθος των 
δοντιών της σπάτουλας και το είδος του υποστρώματος. 
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28 Στόκος πλακιδίων 

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων πορσελάνινης υφής σε 
διάφορες αποχρώσεις  με βάση το τσιμέντο, 
υδατοαπωθητικός,ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά 
(ρητίνες). Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη 
χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα.  
Περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά, τα οποία δεν 
επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό.  
Δίνει λεία και γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Κατάλληλος για 
πλάτος αρμών έως 8 mm. 
Κατανάλωση 0,2-2,0 kg/m2, ανάλογα με τις διαστάσεις των 
πλακιδίων και το πλάτος του αρμού. 

29 Βελτιωτικό κονιαμάτων 
 

Να  βελτιώνει τις ιδιότητες  των κονιαμάτων. 
Να εξασφαλίζει απόλυτη συμβατότητα με τα ελληνικά τσιμέντα 
και αδρανή υλικά. 
Ενδεικτικές Χρήσεις 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ: Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στη 
λάσπη κτισίματος και να δημιουργεί  στεγανούς  και ανθεκτικούς  
σοβάδες σε ρωγμές και καταπονήσεις 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ : Να 
βοηθάει στη  στεγάνωση υπογείων, τοιχίων, δεξαμενών, πισίνων 
με αυξημένη αντοχή στην υδροστατική και αρνητική πίεση . 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ: Να βοηθάει στη δημιουργία κλίσεων, 
εξομαλύνσεων, λουκιών, ραμπών, αρμολόγηση, επικόλληση 
πλακιδίων 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: Να συντελεί στην αντιδιαβρωτική 
προστασία μεταλλικού σκελετού, επισκευή κατεστραμμένων 
τμημάτων από μπετόν (π.χ.κολώνες, δοκάρια, σκαλοπάτια),  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΜΠΕΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ: Ενδοδαπέδια θέρμανση και δάπεδα με 
αυξημένες μηχανικές και χημικές αντοχές όπως βιομηχανικά σε 
συνεργεία, χώρους στάθμευσης, μονάδες τροφίμων, εργαστήρια 
κ.α. μαζί με ίνες πολυπροπυλενίου 
ΑΣΤΑΡΙΑ: Να δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση του σοβά, 
τσιμεντοκονίας, επικαλυπτικών υλικών στο υπόστρωμα, 
σταθεροποίηση και στεγάνωση οικοδομικών επιφανειών (π.χ. 
εμφανή μπετά, κολώνες, τοιχία, δώματα, μπαλκόνια). 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ: Να βελτιώνει την πρόσφυση, 
στεγάνωση, ελαστικότητα σε ευαίσθητους υγρούς χώρους όπου 
εφαρμόζεται πλακάκι(π.χ. πισίνες, μπάνια, κουζίνες). 
Ιδιότητες & πλεονεκτήματα 
Να προσφέρει απόλυτη στεγανότητα και ελαστικότητα. 
Να ενισχύει την προσφυτική ικανότητα σε κάθε μορφής 
υπόστρωμα. 
Να περιορίζει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου. 
Να επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων. 
Να περιορίζει το νερό ανάμιξης για ισοδύναμη εργασιμότητα. 
Να ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει τη δημιουργία 
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σκόνης. 
Να προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις 
συστολοδιαστολές. 
Να προσφέρει αυξημένη αντοχή στην κάμψη, τον εφελκυσμό και 
τη φθορά από παγετό. 
Να ενισχύει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε λάδια, λίπη, 
ελαφρά οξέα. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Εμφάνιση: γαλακτώδες υγρό 
Να υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 934-3, 
πίνακας 3 
pH (βαθμός αλκαλικότητας) (ISO 1148):9-11 

30 Πλακάκι μπάνιου λευκό 
15Χ15cm 

Πλακάκι κεραμικό, επισμαλτωμένο Α ποιότητας. Κατάλληλο για 
τοίχο εσωτερικού χώρου για μπάνιο, κουζίνα λευκής απόχρωσης, 
διαστάσεων 15Χ15cm . 

31 Πλακάκι μπάνιου λευκό 
20Χ20cm 

Πλακάκι κεραμικό, επισμαλτωμένο Α ποιότητας. Κατάλληλο για 
τοίχο εσωτερικού χώρου για μπάνιο, κουζίνα , λευκής 
απόχρωσης διαστάσεων 20Χ20cm 

 
 
ΟΜΑΔΑ_ Ε:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ :  
 
ΔΙΑΦΟΡΑ  ΧΡΩΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Για όσα από τα χρώματα αναφέρονται ότι είναι οικολογικά θα πρέπει να έχουν αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις και να είναι αποδεδειγμένα εναρμονισμένα με τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκές Επιτροπής κατά τα ακόλουθα : 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4453 } 
*   Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση 
*   Χαμηλά Ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 
*   Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο 
*   Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες 
*   Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής 
τους" ρυπαίνουν  ελάχιστα το περιβάλλον. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ { Απόφαση EE C (2008) 4452 } 
*   Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση 
*   Χαμηλά ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 
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*   Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες 
*   Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, 
φλύκταινων, σκασιμάτων 
*   Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα 
και γεφύρωση ρωγμών, αντιμουχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα / 
εργαστήριο 
*   Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε "όλο τον κύκλο της ζωής 
τους" ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον 
 
Οι  προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα είδη είναι οι εξής: 
 
1. ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 1/2’’ 
Κονταροπινέλο διπλού πάχους ρυθμιζόμενης κλίσης με φυσική τρίχα πλάτος 2 1/2” 
 
2. 3.  ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ  1 1/2’’ και 2 1/2’’  
Ιδιαίτερα καλής ποιότητας πινέλο με μακρύ χέρι 4εκ πλάτος. 
 
4.5. ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ  1 1/2”  & 2 1/2”   
Πινέλο ριπολίνης 1 1/2” &  2 1/2”   με παχιά ανοιχτόχρωμη συνθετική  τρίχα  κατάλληλα 
επεξεργασμένη ( flagging) ώστε να μην αφήνει γραμμές στην χρήση του και με ξύλινη 
χειρολαβή. 
 
6. ΡΟΛΛΟ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 18 cm ΜΕ ΛΑΒΗ  
Γούνινο ρολλό που  στρώνει εύκολα το χρώμα, είναι εξαιρετικής αντοχής, δίνει μεγάλη 
απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο κομπλέ με λαβή , για επαγγελματική χρήση , για 
επιφάνεια βαφής τουλάχιστον 3000 τ.μ. 
 
7. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ  ΜΕ ΛΑΒΗ. 
Κύλινδρος ρολού βαψίματος για μεγάλες επιφάνειες από νάϊλον  , πέλος 13/15mm , με 
λαβή ανθεκτικός στους διαλύτες , στεγανός , χωρίς χνούδι  , για επίστρωση με παχύρευστα 
υλικά  όπως αντιδιαβρωτικά , πολυεστερικά κ.α. 
 
8.9. ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ  ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm & 20cm 
Τετράγωνη σπάτουλα στοκαρίσματος  , ανοξείδωτη,  με ξύλινη λαβή , 14cm & 20cm. 
 
10. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ  6CM 
Σπάτουλα στοκαδόρος , ανοξείδωτη  6cm με ξύλινη  λαβή . 
 
11. ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 
 Σετ 4 τεμαχίων σπατουλών  ανοξείδωτες με πλαστική λαβή . 
 
12. ΡΟΛΛΟ  ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , ΚΟΜΠΛΕ , ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ 6cm 
 
Ρολό βαφής 60 χιλιοστά με τρίχα από ίνες πολυαμίδιου πλήρες μήκους 19 εκατοστών 
 
13.14. ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2m , 3m. 
 Κοντάρι βαφής μεταλλικό πτυσσόμενο μεταλλικό 2m & 3 m 
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15. ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ 
Ανοξείδωτη  , ξύλινη λαβή , με 5 σειρές . 
 
16 .ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)  
Με βάση στήριξης για μεγαλύτερη ευστάθεια . 
Μετατρέπεται σε ευθεία και λάμδα. 
Με ασφαλές και εύχρηστο σύστημα σύνδεσης στήριξης ασφάλισης στις διάφορες θέσεις . 
Ελάχιστα Τεχνικά Στοιχεία 
Σκαλιά: 3x10 
Κλειστή:2.60m 
Ανοιχτή: 6.20 m 
Μέγιστη αντοχή  : όχι λιγότερη από τα 149 kg 
 
17.18.19.20. ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ Νο 80 ,100 , 120 ,150 
Ειδικό προϊόν για την λείανση ξύλου. Διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή του. Λόγω της 
ευκαμψίας του μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε διάσταση και να χρησιμοποιηθεί σε 
πολλές εφαρμογές.ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ Νο 80 ,100 , 120 ,150 διαστάσεων 230Χ280 ΜΜ 
 
21. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Υψηλής ποιότητας έτοιμος προς χρήση υδατοδιάλυτος στόκος κατάλληλος για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικός για το στοκάρισμα όλων των επιφανειών ( σοβάς, ξύλο 
, μπετόν). Απλώνεται εύκολα χωρίς τρεξίματα και όταν τριφτεί δίνει μια ομαλή έτοιμη προς 
βαφή επιφάνεια. 
 
22. ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας   
 O σιδηρόστοκος  να είναι 2 συστατικών άριστης ποιότητας πολυεστερικός . Να 
χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση επιφανειών λαμαρίνας, ξύλου, πλαστικού κα. 
Να δουλεύεται και να τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο και να έχει καλή πρόσφυση και 
ελαστικότητα. 
Η συσκευασία να περιέχει και τον καταλύτη. 
 
23. ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ No 40 
Πατόχαρτο Κόκκινο πλάτους 116mm σε ρολό   από  βαρύ χαρτί έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
την αφαίρεση πολύ υλικού . Ιδανικό για τρίψιμο σκληρών ξύλων ή  σπατουλαρισμένες 
επιφάνειες,  με μηχανή ή με το χέρι. 
 
24. ΣΤΟΥΠΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  
Στουπί – ίνες βαμβακερές ημικατεργασμένες για καθαρισμό με απορροφητικότητα . 
Κατάλληλο για ελαιοχρωματιστές , συνεργεία κ.λ.π. 
 
25. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ , ανεξαρτήτως συσκευασίας   
Διαλυτικό νίτρου , για διάλυση χρωμάτων που χρησιμοποιούνται με πιστόλι αέρος. 
 
26. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT  , ανεξαρτήτως συσκευασίας   
Διαλυτικό χρωμάτων και καθαρισμού πινέλων. Το WHITE SPIRIT είναι διαλυτικό άγχρωμο, 
διαυγές και αδιάλυτο στο νερό. Χρησιμοποιείται ως διαλύτης σε βερνικοχρώματα και 
χρώματα υποστρωμάτων, προσφέροντας την κατάλληλη αραίωση, καθώς και τη 
διευκόλυνση εφαρμογής με πινέλο και ρολό.   
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27. ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ   ΛΕΥΚΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Αρίστης ποιότητας , ακρυλική ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , υποαλεργική με αντιμικροβιακή δράση , 
υδατοδιαλυτή ριπολίνη υψηλής ποιότητας άοσμη, ιδανική για εσωτερική χρήση. Η 
ακρυλική της σύνθεση να δίνει άριστα αποτελέσματα και σε εξωτερικές επιφάνειες. 
Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC, κλπ. Να Δίνει βελούδινη 
επιφάνεια που διατηρεί την φωτεινότητά της και δεν κιτρινίζει και να έχει μεγάλη 
ελαστικότητα . 
 
28. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως 
συσκευασίας. 
Να είναι ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  μικρονιζέ διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού χαμηλής οσμής για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες. 
Να διεισδύει εξαιρετικά και ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, 
σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υδροχρώματα κλπ. 
Να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας που βάφεται και 
ταυτόχρονα συμβάλει στον περιορισμό της «μετανάστευσης» των αλάτων της τοιχοποιίας. 
Να προσφέρει εξαιρετική συνεργασία με το τελικό πλαστικό ή / και ακρυλικό χρώμα. 
Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα. 

Αποχρώσεις  : Διαφανές - γαλακτόχρωμο.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 4452/2008 & 4453/2008. 

 
29. ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ,  ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα για σιδερένιες επιφάνειες , το οποίο εφαρμόζεται 
σαν ενδιάμεσο μεταξύ αντισκωρικού και τελικού χρώματος. Διαθέτει αρίστη πρόσφυση σε 
παλαιές και νέες επιφάνειες. 
 
30.  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ  750ml (διάφορα χρώματα) 
Βασικό πλαστικό χρώμα σε πολλές αποχρώσεις . Χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του 
λευκού και τη δημιουργία συνθέτων αποχρώσεων για όλα τα πλαστικά & ακρυλικά 
χρώματα. Ενσωματώνεται εύκολα και χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη του χρωστική δύναμη 
χάρη στα ειδικά πιγμέντα του , προσδίδει στην τελική απόχρωση , μεγάλη αντοχή στα 
αλκάλια , στην ηλιακή ακτινοβολία και στο χρόνο.  
 
31. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ   βελατούρα νερού ιδανική για εσωτερικές ξύλινες  επιφάνειες.  Παρουσιάζει 
εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτου (ριπολίνες ή λαδομπογιές). 
Χάρη στην ειδική του σύνθεση προστατεύει το χρήστη και δε ρυπαίνει το περιβάλλον. Δεν 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες. Δουλεύεται εύκολα, τρίβεται θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. 
Εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος. Είναι το ιδανικό υπόστρωμα για  
επιφάνειες που βάφονται με  βερνικόχρωμα νερού . 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι. 
Αραίωση: Με καθαρό νερό.   
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Απόδοση: Περίπου 12 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
 
32. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Ακρυλικό χρώμα 100%  εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για βαφή καινούριων 
ή επαναβαφή σοβάδων, μπετόν, σπατουλαριστών επιφανειών, γυψοσανίδων. 
Συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα, εύκολη και ευχάριστη εφαρμογή λόγω της 
χαμηλής οσμής του και της απουσίας αμμωνίας  (πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία). 
Πρέπει  να ανήκει σε χαμηλή κατηγορία οργανικών πτητικών  ενώσεων  (VOC ή ΠΟΕ) με 
σημείο βρασμού< 2500C (πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία). Να έχει μεγάλη 
καλυπτικότητα και καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. προσφέρει μακροχρόνια 
προστασία σε κατασκευές εκτεθειμένες στις συχνά αντίξοες συνθήκες. Προσφέρει υψηλή 
λευκότητα. 
 
33. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ –ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Εξαιρετικής ποιότητας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ πλαστικό χρώμα για τη βαφή τοίχων, σοβάδων, 
σπατουλαριστών και γυψοσανίδων. Να είναι χαμηλής οσμής , λόγω της απουσίας της 
αμμωνίας ,και να  συνδυάζει υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική 
απόδοση και να απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα καθώς και να παρουσιάζει 
μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και άριστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο με νερό και 
απορρυπαντικά σύμφωνα με την Απόφαση EE C (2008) 4453 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
34.  ΑΝΤΙΣΚΟYΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  , ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Υψηλής ποιότητας αντισκουριακό αστάρι αλκυδικής βάσης κατάλληλο για αντισκωριακή 
προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας,. Έχει εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των 
καιρικών συνθηκών και την υγρασία.  Έχει πολύ καλή πρόσφυση, δουλεύεται μαλακά και 
απλώνει θαυμάσια. Η απόδοσή του να είναι  11 – 13m2/lt ανά στρώση. Πρέπει  να ανήκει 
σε χαμηλή κατηγορία οργανικών πτητικών  ενώσεων  (VOC ή ΠΟΕ) με σημείο                      
βρασμού< 2500C . (πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία) 
 
35. ΧΡΩΜΑ ΝΤΟΥΚΟ  ανεξαρτήτως συσκευασίας και χρώματος. 
Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό και σατινέ ντουκόχρωμα νέας γενιάς εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης να ανήκει σε χαμηλή κατηγορία οργανικών πτητικών  ενώσεων  (VOC ή 
ΠΟΕ) με σημείο   βρασμού< 2500C  και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες (πρέπει να 
αναγράφεται στη συσκευασία).  
Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα,  η 
αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. 
Προσφέρει υψηλή διατήρηση της γυαλάδας και της απόχρωσης ακόμη και σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.  
Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο πάχος του φιλμ και παρουσιάζει εξαιρετική 
πρόσφυση και αντοχή στο νερό.  
Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα.  
Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.  
 
36.  ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ανεξαρτήτως συσκευασίας 
Λευκό χρώμα για καλοριφέρ που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασίες και 
διατηρεί την γυαλάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια. 
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Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό η αραίωση γίνεται με διαλυτικό ή  White Spirit έως 5% του 
όγκου του. 
Πρέπει  να ανήκει σε χαμηλή κατηγορία οργανικών πτητικών  ενώσεων  (VOC ή ΠΟΕ) με 
σημείο   βρασμού< 2500C . (πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία) 
Απόδοση : 12-14 m2 /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. 
 
37. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, ανεξαρτήτως 
συσκευασίας και χρωματισμού. 
Οικολογικό, προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι βάσεως νερού για εσωτερική και 
εξωτερική Χρήση. Είναι άοσμο και υδατοαπωθητικό με φίλτρα UV, για αποτελεσματική 
προστασία. Πρέπει να είναι  υδατοδιαλυτό, άοσμο, προστατευτικό και διακοσμητικό 
βερνίκι ξύλου χαμηλής σάρκας, για κάθε ξύλινη επιφάνεια. 
Να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου χωρίς να σκάει ή να απολεπίζεται. 
Να είναι «μικροπορώδες» και να αποτελεί βαλβίδα ασφαλείας για το ξύλο, αφού το 
αδιαβροχοποιεί,  ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να αναπνέει. 
Να παρουσιάζει εξαιρετική  πρόσφυση πάνω σε παλαιά αλκυδικά βερνίκια. 
Η σύστασή του σε συνδυασμό με τα κατάλληλα  φίλτρα U.V να  παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, την υγρασία, τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, 
τη σήψη, την ανάπτυξη μυκήτων και επιφανειακής μούχλας. 
Να διατηρεί την ελαστικότητά του και να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. 
Να προμηθεύεται στους χρωματισμούς που επιθυμεί η υπηρεσία  .  
 
38. ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5KGR 
 
Στόκος σε μορφή σκόνης για αρμολόγηση και φινίρισμα  διασφαλίζοντας  κατασκευή 
υψηλής αντοχής και επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας. 
 

39. ΞΥΣΤΡΑ  - ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ  

Ξύστρα – Σπάτουλα κονταριού μεγέθους   15 cm x 15 cm 

Κατασκευασμένη  από ατσάλι πάχους τουλάχιστον 1,2 mm για επαγγελματική χρήση. 

Ξύστρα κονταριού ιδανική για καθαρισμό παλιών στεγανώσεων & σαθρών σοβάδων ή 
χρωμάτων. 

 
40 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΡΟΛΟΥ  ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Φ15ΜΜ - 60MM 
Ανταλλακτικό ρολού  βαφής Φ15 και μήκος  60 χιλιοστά με τρίχα από ίνες πολυαμίδιου 
 
41. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟΥ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 18 cm  
Ανταλλακτικό γούνινο ρολό που  στρώνει εύκολα το χρώμα, είναι εξαιρετικής αντοχής, δίνει 
μεγάλη απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο, για επαγγελματική χρήση , για επιφάνεια βαφής 
τουλάχιστον 3000 τ.μ.  
 
42 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M  
Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου τριών τεμαχίων  συνολικού μήκους 6 m. 
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43. ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ  
Ελαστομερής στόκος ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια .Να είναι κατάλληλος για 
στεγανοποίηση και πλήρωση ρωγμών και αρμών σε τοίχους και ταράτσες, αλλά και για 
πλήρωση αρμών μεταξύ υλικών διαφορετικής σύστασης (τοίχος, ξύλο, πίσσα , διογκωμένη 
πολυουρεθάνη κ.λ.π). Να γεμίζει καλά, συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται. Να 
έχει πολύ καλή πρόσφυση, εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και στις έντονες εναλλαγές 
θερμοκρασίας. Να είναι έτοιμος προς χρήση .Να τρίβεται εύκολα . 
 
44. ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Μέγεθος 32 , πάχους 15cm , μήκους   PVC 160 mm. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βούρτσα βαφής, τοποθετείται σε κοντάρι, με ξύλινο στέλεχος και ίνες από ΡVC. 
Κατάλληλη για βάψιμο με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα. 
 
45.  ΠΑΤΡΟΓΚΑ 
Ξύλινη πατρόγκα κατάλληλη για λαδομπογιά, ακρυλικά, πλαστικά χρώματα και κάθε είδους 
μερεμέτι με μεταλλικό στήριγμα για τον κουβά και τριπλή τρίχα Α' ποιότητας. 
Διαστάσεις: 40x140. 
 
46. ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 
Ξύστρα τζαμιών με πλαστική λαβή  και λάμα. 
Πλάτος λάμας  60 mm. 
Μήκος 170 mm 
 
47. ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
Επαγγελματικό πιστόλι εύκολης προώθησης σφραγιστικών κλειστού τύπου, από ανθεκτικό 
αλουμίνιο για χρήση σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικού στόκου  . Να διαθέτει 
σκανδάλη βαρέως τύπου, με επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση. Να δέχεται 
σφραγιστικά σε φύσιγγα ή «σαλάμι», μέχρι και 600 κυβικών εκατοστών .  
 
48.ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
Αναδευτήρας χρωμάτων  γαλβανιζέ διαμέτρου Φ100 , πάχους τουλάχιστον 8mm και μήκους 
60cm που προσαρμόζεται σε δράπανο . 
 
49.ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 30mm. 
Αυτοκόλλητη χαρτοταινία  πλάτους 30mm  και 45m μήκους  με αντοχή σε θερμοκρασία έως 
60o C. 
 
50.ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ  ΠΛΑΤΟΥΣ 50mm. 
Αυτοκόλλητη χαρτοταινία  πλάτους 50mm  και 45m μήκους  με αντοχή σε θερμοκρασία έως 
60o C. 
 
51.ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ  
Ντουκόχαρτο φύλλο (silicon carbide - ανθρακοπυρίτιο) VSM. Αδιάβροχο σμυριδόχαρτο 
υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για τρίψιμο υγρών επιφανειών μετάλλου και μαρμάρου. 
Διαστάσεων φύλλου 23 cm X 28cm και κόκκωσης από 220 έως 1200. 
 
52. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ  . 
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Κύλινδρος ρολού βαψίματος για μεγάλες επιφάνειες από νάϊλον  , πέλος 13/15mm , 
ανθεκτικός στους διαλύτες , στεγανός , χωρίς χνούδι  , για επίστρωση με παχύρευστα υλικά  
όπως αντιδιαβρωτικά , πολυεστερικά κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................5  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 
4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά.  
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καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 
της σύμβασης8) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο 
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μελαμίνη λευκή 8mm m2 100   

2 Μελαμίνη λευκή 16 mm m2 80   

3 Μελαμίνη λευκή 18 mm m2 80   

4 Μελαμίνη λευκή 25 mm m2 10   

5 Μελαμίνη χρωματ. 8 mm m2 50   

6 Μελαμίνη χρωματ. 16 mm m2 100   

7 Μελαμίνη χρωματ.  18 mm m2 80   

8 Μελαμίνη χρωματ.  25 mm m2 20   

9 MDF 8 mm m2 15   

10 MDF 16 mm m2 10   

11 MDF 19 mm m2 10   

12 MDF 25 mm m2 15   

13 MDF επενδ. 17 mm m2 10   

14 MDF επενδ. 20 mm m2 10   

15 Χαρτοσμαλτίνη λευκή/έγχρωμη 3mm  m2 20   

16 Κ/πλακέ θαλάσσης 4 mm m2 10   

17 Κ/πλακέ θαλάσσης 8 mm m2 10   

18 Κ/πλακέ θαλάσσης 10 mm m2 10   

19 Κ/πλακέ θαλάσσης 15 mm m2 10   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

20 Κ/πλακέ θαλάσσης 18 mm m2 10   

21 Κ/πλακέ θαλάσσης 22 mm m2 10   

22 Ταινία PVC 22/1mm m 310   

23 Σουηδική ξυλεία Πλανισμ. m3 4   

24 Τάβλες οικοδ. ελάτης διαφ. διαστ. m3 3   

25 Καδρόνια ελάτης πλαν. διαφ. διαστ. m3 4   

26 Μεντεσέδες Ντουλαπόφυλλων (με τακάκι) τεμ 40   

27 Μεντεσέδες ελατηρίου για πόρτες τύπου 
σαλούν βαρέως τύπου 175-200mm τεμ 15   

28 Πόμολα διαφόρων ειδών (μεσόπορτας) Σετ 2 τεμ 20   

29 Πόμολα διαφόρων ειδών (ντουλαπιών κλπ) τεμ 36   

30 Κλειδαριές μεσόπορτας (σετ) τεμ 20   

31 Κλειδαριές ντουλαπιών-συρταριών τεμ 20   

32 Κλειδαριές ντουλαπιών (σπανιολέτα) με βέργα 
πάνω-κάτω τεμ 15   

33 Πόδια ντουλαπιών πλαστικά λευκά 
ρυθμιζόμενα 10cm τεμ 100   

34 Πόδια ντουλαπιών μεταλλικά ρυθμιζόμενα 
10cm τεμ 40   

35 πόδια ντουλαπιών με ροδάκια 
περστρεφόμενα τεμ 20   

36 Οδηγοί συρταριών απλοί με ροδάκι (σετ)  30-
45cm Σετ 2 τεμ 20   

37 Οδηγοί συρταριών απλοί με ροδάκι (σετ)   50-
60cm Σετ 2 τεμ 20   

38 Στηρίγματα (Τακάκια) ραφιών με μεταλλικό 
πείρο βαρέου τύπου διάφανο χωνευτό τεμ 100   

39 Στηρίγματα (Τακάκια) ραφιών καρφωτά 
λευκό/καφέ τεμ 100   

40 Στηρίγματα (Γωνιές κόντρα μεταλλικές 
γαλβανιζέ) ραφιών 60mmx60mmx2,5cm τεμ 100   

41 Βενζινόκολλα 1Kg τεμ 10   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

42 Ξυλόκολλα 1Kg τεμ 10   

43 Αρμοκάλυπτρα πάγκου κουζίνας τεμ 20   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:  

  Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :  

 

ΣΥΝΟΛΟ Α (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. Α (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 
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ΟΜΑΔΑ Β  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΓΩΝΙΑ 30Χ30Χ3  Βέργα 
6m 15   

2 ΓΩΝΙΑ 40Χ40Χ4  Βέργα 
6m 15   

3 ΛΑΜΑ 30Χ3    Βέργα 
4m 15   

4 ΛΑΜΑ 40Χ3    Βέργα 
4m 15   

5 ΛΑΜΑ 25Χ4    Βέργα 
4m 15   

6 ΛΑΜΑ 30Χ4    Βέργα 
4m 15   

7 ΛΑΜΑ 50Χ8    Βέργα 
6m 15   

8 ΛΑΜΑ 60Χ10  Βέργα 
6m 15   

9 ΛΑΜΑ 120Χ10 Βέργα 
6m 15   

10 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm  Φύλλο 15   

11 ΛΑΜΑΡΙΝΑ (μπακλαβαδωτή)  1Χ2mΧ10,00mm  Φύλλο 15   

12 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX1,50mm ΓΑΛΒ. Φύλλο 15   

13 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1X2mX2,00mm ΓΑΛΒ. Φύλλο 15   

14 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 17Χ17Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 18   

15 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 20   

16 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 38Χ38X1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 20   

17 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ20Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 15   

18 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 50Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 14   

19 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 80Χ40Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 
5m 10   

20 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 20Χ20Χ1,5 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ  Βέργα 10   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

5m 

21 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 30Χ30Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Βέργα 
6m 20   

22 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Βέργα 
6m 20   

23 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 40Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. Βέργα 
6m 20   

24 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 50Χ50Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. Βέργα 
6m 10   

25 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 60Χ40Χ2 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. Βέργα 
6m 10   

26 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 40Χ40Χ3 Βέργα 
6m 20   

27 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 50Χ50Χ3 Βέργα 
6m 10   

28 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 60Χ40Χ3 Βέργα 
6m 20   

29 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ80Χ3 Βέργα 
6m 10   

30 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 80Χ40Χ3 Βέργα 
6m 10   

31 ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ 100Χ100Χ3 Βέργα 
6m 10   

32 ΣΩΛΗΝΑ Φ42 (11/4’’) x3,0 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΓΑΛΒ.  

Βέργα 
6m 10   

33 ΣΩΛΗΝΑ Φ48 (11/2’’) x2,0 ΕΝΙΣΧ.  ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.  Βέργα 
6m 10   

34 ΣΩΛΗΝΑ Φ60 (2’’) Χ2,0 ΕΝΙΣΧ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ.  Βέργα 
6m 20   

35 ΚΑΣΑ ΜΠΙΝΙ 38Χ38Χ1,4  Βέργα 
5,5m 20   

36 ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 38Χ38Χ1,5 ΕΝΙΣΧ.  Βέργα 
2,5m 10   

37 ΜΠΟΪ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 40X40Χ2,0 ΕΝΙΣΧ.  Βέργα 
2,5m 10   

38 ΔΟΚΟΣ Π ΔΙΑΤΡΗΤΟ (14Χ14) 30Χ15 Βέργα 
6m 10   

39 ΔΟΚΟΣ UPN Π 60Χ30 Βέργα 
6m 10   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

40 ΔΟΚΟΣ Τ  35Χ4,5 Βέργα 
6m 10   

41 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ10 Βέργα 
6m 10   

42 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΣΙΦ Φ16 Βέργα 
6m 10   

43 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΣΙΦ 14Χ14 Βέργα 
6m 30   

44 ΠΛΕΓΜΑ 5mΧ2m ΓΑΛΒ. 50Χ50 Φ3,5-4,0 τεμ. 10   

45 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 πείρο τεμ. 20   

46 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ20 πείρο τεμ. 20   

47 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ22 πείρο τεμ. 20   

48 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 μονό φτερό τεμ. 20   

49 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ20 μονό φτερό τεμ. 20   

50 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ25 μονό φτερό τεμ. 20   

51 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ18 διπλό φτερό τεμ. 20   

52 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ20 διπλό φτερό τεμ. 20   

53 ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ25 διπλό φτερό τεμ. 20   

54 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ Τεμ. 40   

55 ΤΑΠΕΣ Βαρέως Τύπου (Διαφ. Διαστάσ. 
Στραντζαριστών) τεμ. 100   

56 ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Χωνευτή 
Βάση (V Διατομή) τεμ. 12   

57 ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ100mm Χωνευτή 
Βάση (V Διατομή) τεμ. 20   

58 ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ80mm Εξωτερική 
Βάση τεμ. 20   

59 ΡΑΟΥΛΟ Συρομ. Πόρτας Φ100mm Εξωτερική 
Βάση τεμ. 20   

60 ΡΑΟΥΛΟ Συρομ, τεφλόν με διπλό ρουλεμάν 
Φ38 Τεμ. 20   

61 ΡΑΟΥΛΟ Συρόμενης, τεφλόν με πείρο 
συγκράτησης Φ25  Τεμ. 20   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

62 ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. για Βάσεις Φωτιστικών 10mm x  
100cm τεμ. 40   

63 ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. για Βάσεις Φωτιστικών 12mm x  
100cm τεμ. 40   

64 ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. για Βάσεις Φωτιστικών 18mm x  
100cm τεμ. 40   

65 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10 τεμ. 251   

66 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12 τεμ. 200   

67 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ18 τεμ. 200   

68 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ10 τεμ. 200   

69 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ. για Ντίζα Μ12 τεμ. 200   

70 ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒ.  για Ντίζα Μ18 τεμ. 200   

71 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
600Χ340Χ1,5 τεμ 20   

72 ΜΕΤΟΠΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ τεμ 30   

73 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΕΝΕΣ με κέντρο 
20mm τεμ 20   

74 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ με κέντρο 
30mm,35mm τεμ 20   

75 ΚΎΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΊ)  ΑΠΛΟΙ τεμ 30   

76 ΠΑΝΕΛ ΔΙΡΙΧΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (Ρωμαϊκό Κεραμίδι) 
40mm m2 157,5   

77 ΚΟΡΦΙΑΣ ΔΙΡΙΧΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (Ρωμαϊκό 
Κεραμίδι) m 90   

78 ΤΑΠΑ ΚΟΡΦΙΑ τεμ 30   

79 “ΧΤΕΝΙ” ΚΟΡΦΙΑ m 90   

80 “ΧΤΕΝΙ” ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ m 90   

81 ΠΛΑΪΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ m 135   

82 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ (ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ) ΒΑΜΜΕΝΕΣ 
Μ6X140 κεφάλι 10mm - ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
και ΒΑΣΗ  ΝΕΟΠΡΕΝ 

τεμ (σετ) 600   

83 ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 4,3X16 τεμ 2500   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

84 ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml τεμ 30   

85 ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 300ml τεμ 3   

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:  

   Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Β(€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. Β (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 
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ΟΜΑΔΑ Γ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm m2 30   

2 Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm m2 60   

3 

Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες  συνολικού πάχους 
18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 
8mm+κρύσταλλο 5mm) 

m2 50   

4 Αμμοβολή υαλοπίνακα m2 20   

5 Οπλισμένοι  Υαλοπίνακες  (Arme) πάχους 
6,5mm m2 50   

6 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  ελαστικών  
παρεμβυσμάτων σε τοποθετημένα 
παράθυρα. 

m 1.240   

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :  

   Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:  

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ(€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. Γ (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
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ΟΜΑΔΑ Δ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος - Γαρμπύλι m3 20   

2 Άμμος - Γαρμπύλι – μονάδα μέτρησης b.b 
~0,80m3 b.b 20   

3 Αμμος ποταμού m3 20   

4 Αμμος ποταμού – μονάδα μέτρησης b.b 
~0,80m3 b.b 17   

5 Αμμος μπετού  m3 20   

6 Αμμος μπετού – μονάδα μέτρησης b.b 
~0,80m3 b.b 20   

7 Ασβέστης - τσουβάλια 25 Κgr τσουβάλια 
25 Κgr 130   

8 Γαρμπίλι  m3 20   

9 Γαρμπίλι  – μονάδα μέτρησης b.b ~0,80m3 b.b 20   

10 Μάρμαρο - τσουβάλια 25 Κgr τσουβάλια 
25 Κgr 150   

11 Πλάκες 40 Χ 40 έγχρωμες με σχέδιο  m2 600   

12 Πλάκες 50 Χ 50 (Λευκές πεζοδρ.) m2 350   

13 Σίδερα beton  Φ8 – μονάδα μέτρησης 
βέργες 3m βέργες 3m 340   

14 τούβλα  μεγάλα (12οπα) τεμάχια 1200   

15 τούβλα μικρά (6οπα) τεμάχια 400   

16 Τσιμέντα μαύρα  - τσουβάλια 25 Κgr τσουβάλια 
25 Κgr 400   

17 Τσιμέντα μαύρα  - τσουβάλια 50 Κgr τσουβάλια 
50 Κgr 90   

18 Τσιμέντα Λευκά - τσουβάλια 25 Κgr τσουβάλια 
25 Κgr 80   

19 Τσιμέντα Λευκά - τσουβάλια 50 Κgr τσουβάλια 
50 Κgr 80   

20 Τσιμεντόλιθοι τεμάχια 500   

ΑΔΑ: 7ΑΗΓΩΨΖ-ΧΣΛ
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

21 Κόκκινα ρωμαϊκά κεραμίδια  τεμάχια 500   

22 Βυζαντινά κεραμίδια    τεμάχια 500   

23 Οικοδομικό πλέγμα T131 διαστάσεων 
5,00mΧ2,15m σε καρέ των 15cmX15cm τεμάχια 30   

24 Σίδερα beton  Φ10 – μονάδα μέτρησης 
βέργες 3m βέργες 3m 350   

25 Γαλλικά κεραμίδια    τεμάχια 450   

26 Βότσαλο Ποτάμιο (2-8)mm  – μονάδα 
μέτρησης b.b ~0,80m3 b.b 51   

27 Κόλλα πλακιδίων  - τσουβάλια 25 Κgr τσουβάλια 
25 Κgr 50   

28 στόκος πλακιδίων Κγρ 50   

29 Βελτιωτικό κονιαμάτων Κγρ 60   

30 Πλακάκι μπάνιου λευκό 15Χ15cm m2 60   

31 Πλακάκι μπάνιου λευκό 20Χ20cm m2 60   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :  

   Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Δ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. Δ (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ 
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ΟΜΑΔΑ Ε – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 ΧΑΛΚΟΣ     

1 Κουλούρα με επένδυση Φ16X2  m 50   
2 Κουλούρα με επένδυση Φ18X2  m 50   
3 Βέργα με επένδυση Φ22X1,5    m 8   
4 Βέργα με επένδυση Φ18X1,2   m 8   
5 Βέργα με επένδυση Φ15X1,2   m 8   
      
 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ     

6 Σωλήνα πράσινη Β.Τ 1/2''  m 12   
7 Σωλήνα πράσινη Β.Τ 3/4''  m 12   
8 Σωλήνα πράσινη Β.Τ 1''  m 12   
      
 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      

9 Πλαστική σωλήνα Φ32   6atm m 6   
10 Πλαστική σωλήνα Φ40   6atm m 6   
11 Πλαστική σωλήνα Φ50   6atm m 6   
12 Πλαστική σωλήνα Φ63   6atm m 6   
13 Πλαστική σωλήνα Φ75   6atm m 6   
14 Πλαστική σωλήνα Φ100   6atm m 36   
15 Πλαστική σωλήνα Φ125   6atm m 18   
      

 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ     

16 Φ15 Χ 2,5 mm ρολό 100m ρολό 1   
17 Φ16 Χ 2,0 mm ρολό 100m ρολό 1   
18 Φ18 Χ 2,0 mm ρολό 100m ρολό 1   
19 Φ22 Χ 3 mm ρολό 100m ρολό 1   
20 Φ28 Χ 3 mm ρολό 100m ρολό 1   
      
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ     

21 Μούφες Φ15 τεμ. 8   
22 Μούφες Φ16 τεμ. 10   
23 Μούφες Φ18 τεμ. 10   
24 Μούφες Φ22 τεμ. 10   

25 Καμπύλες Φ15 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 25   

26 Καμπύλες Φ16 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

27 Καμπύλες Φ18 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 15   

28 Καμπύλες Φ22 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

29 Τάφ Φ15 τεμ. 25   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
30 Τάφ Φ16 τεμ. 10   
31 Τάφ Φ18 τεμ. 10   
32 Τάφ Φ22 τεμ. 15   

33 Ημικάμπυλα Φ15 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 18   

34 Ημικάμπυλα Φ16 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 18   

35 Ημικάμπυλα Φ18 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 18   

36 Ημικάμπυλα Φ22 (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ     
37 Μαστοί Αρσενικοί  Φ15Χ1/2" B.T. τεμ. 15   
38 Μαστοί Αρσενικοί  Φ16Χ1/2"  τεμ. 10   
39 Μαστοί Αρσενικοί  Φ18Χ1/2" B.T. τεμ. 10   
40 Μαστοί Αρσενικοί  Φ22Χ1/2"  τεμ. 10   
41 Μαστοί Αρσενικοί  Φ15Χ3/4"  τεμ. 15   
42 Μαστοί Αρσενικοί  Φ18Χ3/4"  τεμ. 10   
43 Μαστοί Αρσενικοί  Φ22Χ3/4"  τεμ. 10   
44 Μαστοί Αρσενικοί  Φ18Χ1"  τεμ. 10   
45 Μαστοί Αρσενικοί  Φ22Χ1"  τεμ. 10   
46 Μαστοί θηλυκοί Φ15Χ1/2" B.T. τεμ. 15   
47 Μαστοί θηλυκοί  Φ16Χ1/2"  τεμ. 10   
48 Μαστοί θηλυκοί  Φ18Χ1/2" B.T. τεμ. 15   
49 Μαστοί θηλυκοί  Φ22Χ1/2"  τεμ. 10   
50 Μαστοί θηλυκοί  Φ15Χ3/4"  τεμ. 15   
51 Μαστοί θηλυκοί  Φ18Χ3/4"  τεμ. 10   
52 Μαστοί θηλυκοί  Φ22Χ3/4"  τεμ. 10   
53 Μαστοί θηλυκοί  Φ18Χ1"  τεμ. 5   
54 Μαστοί θηλυκοί  Φ22Χ1"  τεμ. 5   
      
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ "ΑΜΕΡΙΚΗΣ"     

55 3/8"Χ1/4" τεμ. 10   
56 1/2"Χ1/8" τεμ. 10   
57 1/2"Χ1/4" τεμ. 10   
58 1/2"Χ3/8" τεμ. 10   
59 1/2"Χ3/8" ΧΡΩΜΕ τεμ. 10   
60 3/4"Χ1/2" τεμ. 10   
61 3/4"Χ1/2" ΧΡΩΜΕ τεμ. 10   
62 1"Χ1/2" τεμ. 10   
63 1"Χ3/4" τεμ. 10   
      
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ "ΑΓΓΛΙΑΣ"     

64 1/2"Χ3/8" τεμ. 10   
65 3/4"Χ1/2" τεμ. 10   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
66 3/4"Χ1/2" ΧΡΩΜΕ τεμ. 10   
67 1"Χ1/2" τεμ. 10   
68 1"Χ3/4" τεμ. 10   
      
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ     

69 1/2"Χ1/2" τεμ. 3   
70 3/4"Χ3/4" τεμ. 3   
71 1"Χ3/4" τεμ. 3   
72 1 1/4"Χ3/4" τεμ. 3   
73 1 1/2"Χ3/4" τεμ. 3   
74 2"Χ1 1/2" τεμ. 3   
      
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ     

75 1/2" τεμ. 5   
76 3/4" τεμ. 5   
77 1" τεμ. 5   
78 1 1/4" τεμ. 3   
79 1 1/2" τεμ. 3   
80 2" τεμ. 3   
      
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ      

81 Γωνίες Φ15Χ1/2''  αρσενικές Β.Τ. τεμ. 12   
82 Γωνίες Φ15Χ1/2'' θηλυκές Β.Τ. τεμ. 12   
83 Μαστοί Φ15Χ1/2'' αρσενικοί  Β.Τ. τεμ. 12   
84 Μαστοί Φ15Χ1/2'' θηλυκοί Β.Τ. τεμ. 12   
85 Μαστοί 1/2'' αρσενικοί COOPER τεμ. 12   
86 Μαστοί 3/4'' αρσενικοί COOPER τεμ. 12   
87 Τάφ συστολικά 15-18-15 τεμ. 12   
      
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ      

88 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030  Φ32 τεμ. 10   
89 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030 Φ40 τεμ. 20   
90 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030  Φ50 τεμ. 20   
91 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030 Φ63 τεμ. 10   
92 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030 Φ75 τεμ. 20   
93 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030 Φ100 τεμ. 20   
94 Γωνίες θηλυκό - θηλυκό 87030 Φ125 τεμ. 10   
95 Τάφ Φ32 τεμ. 10   
96 Τάφ Φ40 τεμ. 10   
97 Τάφ Φ50 τεμ. 10   
98 Τάφ Φ63 τεμ. 10   
99 Τάφ Φ75 τεμ. 10   

100 Τάφ Φ100 τεμ. 15   
101 Τάφ Φ125 τεμ. 15   
102 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα Φ32 τεμ. 5   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
103 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα  Φ40 τεμ. 5   
104 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα  Φ50 τεμ. 5   
105 Τάπες  επίσκεψης με φλάτζα Φ63 τεμ. 5   
106 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα Φ75 τεμ. 5   
107 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα  Φ100 τεμ. 5   
108 Τάπες επίσκεψης με φλάτζα  Φ125 τεμ. 5   
109 Τάφ Συστολικά 100 Χ 50 τεμ. 5   
110 Τάφ Συστολικά 100 Χ 63 τεμ. 5   
111 Τάφ Συστολικά 100 Χ 75 τεμ. 5   
112  Τάφ Συστολικά 100 Χ 125 τεμ. 5   
113 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 32 Χ 40 τεμ. 5   
114 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 40 Χ 50 τεμ. 5   
115 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 75 Χ 50 τεμ. 5   
116 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 100 Χ 50 τεμ. 5   
117 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 100 Χ 75 τεμ. 5   
118 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 125 Χ 100 τεμ. 5   
119 Μονόπλευρες εξωτ. συστολές 50 Χ 32 τεμ. 5   
120 Προέκταση λεκάνης ακορντεόν  τεμ. 5   
121 Μηχανοσίφωνας special Φ100 τεμ. 5   
122 Μηχανοσίφωνας special Φ125 τεμ. 5   

      
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ      
      
 ΜΑΣΤΟΙ     

123 ρακόρ μονοσωλήνιου  αρσενικά Φ15Χ1/2"Χ2,5 τεμ. 17   
124 ρακόρ μονοσωλήνιου  αρσενικά  Φ16Χ1/2"Χ 2,0 τεμ. 17   
125 ρακόρ μονοσωλήνιου  αρσενικά Φ18Χ1/2"Χ 2,0 τεμ. 17   
126 ρακόρ μονοσωλήνιου θηλυκά Φ15Χ1/2" Χ 2,5 τεμ. 17   
127 ρακόρ μονοσωλήνιου θηλυκά Φ16Χ1/2" Χ 2,5 τεμ. 17   
128 ρακόρ μονοσωλήνιου θηλυκά Φ18Χ1/2" Χ 2,5 τεμ. 17   
129 ρακόρ μονοσωλήνιου  αρσενικά  Φ22Χ3/4" Χ 3 τεμ. 10   
130 ρακόρ μονοσωλήνιου θηλυκά Φ22Χ3/4" Χ 3 τεμ. 10   
131 ρακόρ μονοσωλήνιου  αρσενικά Φ28Χ1" Χ 3 τεμ. 10   
132 ρακόρ μονοσωλήνιου θηλυκά Φ28Χ1" Χ 3  τεμ. 10   

      
 ΤΑΦ     

133 Τάφ 15 Χ 2,5 Χ 15 Χ 2,5 Χ 15 Χ 2,5 τεμ. 17   
134 Τάφ 16 Χ 2,0 Χ 16 Χ 2,0 Χ 16 Χ 2,0 τεμ. 17   
135 Τάφ 18 Χ 2,0 Χ 18 Χ 2,0Χ 18 Χ 2,0 τεμ. 17   
136 Τάφ 22 Χ 3 Χ 22 Χ 3 Χ 22 Χ 3 τεμ. 17   
137 Τάφ 28 Χ 3 Χ 28 Χ 3 Χ 28 Χ 3 τεμ. 17   

      
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ      
      
 ΓΩΝΙΕΣ      
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
138 Γωνιές αρσενικές 15 Χ 2,5 Χ 1/2'' τεμ. 7   
139 Γωνιές αρσενικές 16 Χ 2,0 Χ 1/2'' τεμ. 7   
140 Γωνιές αρσενικές 18 Χ 2,0 Χ 1/2'' τεμ. 7   
141 Γωνιές θηλυκές 15 Χ 2,5 Χ 1/2'' τεμ. 7   
142 Γωνιές θηλυκές 16 Χ 2,0 Χ 1/2'' τεμ. 7   
143 Γωνιές θηλυκές 18 Χ 2,0 Χ 1/2'' τεμ. 7   

      
 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COOPER     

144 Μούφες 1/2'' τεμ. 15   
145 Μούφες 3/4'' τεμ. 15   
146 Μούφες 1'' τεμ. 10   
147 Τάφ 1/2'' τεμ. 15   
148 Τάφ 3/4'' τεμ. 15   
149 Τάφ 1'' τεμ. 10   
150 Μαστοί 1/2'' τεμ. 15   
151 Μαστοί 3/4'' τεμ. 15   
152 Μαστοί 1'' τεμ. 10   

153 Ρακόρ κωνικά ίσια θηλυκά-θηλυκά  1/2'' με 
ORING τεμ. 10   

154 Ρακόρ κωνικά ίσια θηλυκά-θηλυκά  3/4'' με 
ORING τεμ. 10   

155 Ρακόρ κωνικά ίσια θηλυκά-θηλυκά  1'' με ORING τεμ. 10   

156 Γωνίες 1/2'' (θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

157 Γωνίες 3/4''(θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

158 Γωνίες 1''(θηλυκές-θηλυκές ή αρσενικές -
θηλυκές) τεμ. 10   

159 Τάπες αρσενικές 1/2'' εξάγωνο τεμ. 10   
160 Τάπες αρσενικές 3/4''  τεμ. 10   
161 Τάπες αρσενικές 1''  τεμ. 10   
162 Τάπες θηλυκές 1/2''  τεμ. 10   
163 Τάπες θηλυκές 3/4'' τεμ. 10   
164 Τάπες θηλυκές 1'' τεμ. 10   

 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ     
165 1,1/4" Χ 1" τεμ. 3   
166 1,1/2" Χ 1" τεμ. 3   
167 2" Χ 1" τεμ. 3   
168 2" Χ 1,1/4" τεμ. 3   
169 2 Χ 1,1/2" τεμ. 3   

 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ     
170 1,1/4" Χ 1" τεμ. 3   
171 1,1/2" Χ 1" τεμ. 3   
172 2" Χ 1" τεμ. 3   
173 2" Χ 1,1/4" τεμ. 3   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
174 2 Χ 1,1/2" τεμ. 3   

      
 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ     

175  26-29    1" τεμ. 3   
176 30-33   1" τεμ. 3   
177 34-37    1 1/4" τεμ. 3   
178 38-41   1 1/2" τεμ. 3   
179 42-46  1 1/2" τεμ. 3   
180 47-51   2" τεμ. 3   
181 52-57    2" τεμ. 3   
182 58-63    2" τεμ. 3   
183 67-73    2 1/2" τεμ. 3   
184 73-79    3" τεμ. 3   
185 79-86   3" τεμ. 3   
186 86-95   3 1/2" τεμ. 3   
187 95-105    4" τεμ. 3   
188 104-115   4 1/2" τεμ. 3   

      
 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ     

189 Καζανάκια πλαστικά πλάτης   τεμ. 3   
190 Καζανάκια μαντεμένια Νιαγάρα Βαρέως Τύπου τεμ. 3   
191 Λαβές Νιαγάρα  τεμ. 3   

      
192 ΝΤΑΛ(ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ) 3/4” τεμ. 3   

      
 ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ     

193 1/2'' Β.Τ. τεμ. 40   
194 3/4'' Β.Τ. τεμ. 20   
195 1'' Β.Τ. τεμ. 5   

      
 ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ Θ-Θ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ     

196 1/2''  Β.Τ. τεμ. 25   
197 3/4'' Β.Τ. τεμ. 25   
198 1'' Β.Τ. τεμ. 10   

      
199 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΜΙΝΙ 1/2" τεμ. 5   

      

 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΟΖΕΤΑ     

200 1/2" Χ 1/2" τεμ. 5   
201 1/2" Χ 3/4" τεμ. 5   

      
202 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ τεμ. 3   
203 ΛΕΚΑΝΕΣ  ΜΕ ΠΙΣΩ ΣΙΦΩΝΙ τεμ. 3   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 ΦΛΩΤΕΡ      

204 ΚΑΘΕΤΑ ΒΥΘΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 3/8" τεμ. 10   
205 ΚΑΘΕΤΑ ΒΥΘΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1/2" τεμ. 10   
206 ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΓΙΑ 3/8" τεμ. 10   
207 ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΓΙΑ 1/2" τεμ. 10   
208 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ τεμ. 15   
209 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ τεμ. 20   

      

 ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ INOX ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ  

210 30cm  τεμ. 11   
211 35cm τεμ. 11   
212 40cm τεμ. 11   
213 50cm τεμ. 11   
214 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2m τεμ. 11   

215 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ SPIRAL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡΑ 
ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ τεμ. 11   

      
 SPIRAL ΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΚΩΝΟ     

216 1,50 m τεμ. 11   
217 2,00 m τεμ. 11   

      

 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΑ     

218 1 1/4" τεμ. 11   
      
 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ     

219 ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ τεμ. 3   
220 ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ τεμ. 3   
221 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΤΡΟΥ τεμ. 3   

222 ΒΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ 13 CM 
ΡΟΥΞΟΥΝΙ τεμ. 5   

223 ΒΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ 20 CM ΡΟΥΞΟΥΝΙ τεμ. 4   

224 ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ τεμ. 3   
225 ΒΡΥΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ τεμ. 3   
226 ΒΡΥΣΗ ΠΟΜΟΛΟ τεμ. 5   
227 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1/2" τεμ. 10   

      
 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ     

228 1/2"  10bar τεμ. 3   
229 3/4" 4bar τεμ. 3   
230 1" 4bar τεμ. 3   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

231 Εξαεριστικά αυτόματα καλοριφέρ 1/2" τεμ. 3   
      

232 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ  τεμ. 10   
      

233 ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΚΕΤΟΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟΙ 
60Χ42 τεμ. 5   

      
234 ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ PVC 250ml τεμ. 5   

      
235 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ 280ml τεμ. 17   

      
 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ     

236 ΙΣΙΟΙ 1/2" τεμ. 10   
237 ΓΩΝΙΑΚΟΙ 1/2" τεμ. 10   

      
 ΦΡΕΑΤΙΑ     

238 Βάση κυβοφρεατίου 30 Χ 30 τεμ. 10   
239 Καπάκι κυβοφρεατίου 30 Χ 30 τεμ. 10   

      

240 ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ  200gr τεμ. 5   

      
241 ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ PVC ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 500ml τεμ. 5   

      
242 ΚΑΝΑΒΙ 250gr τεμ. 10   

      
243 ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ 50 ml τεμ. 7   

      
244 ΤΕΦΛΟΝ  ΤΑΙΝΙΑ 3/4" Χ 50m τεμ 8   
245 ΤΕΦΛΟΝ  ΝΗΜΑ 150m τεμ 8   

 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ      
246 ΣΤΑΝΤΑΡΤ  των 100τεμ/συσκ συσκ. 10   

      
 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΙΜΠΕΡ     

247 3/8" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
248 1/2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
249 3/4" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
250 1" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
251 1 1/4" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
252 1 1/2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
253 2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   

      
 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΥΦΛΑ     

254 ΦΛΟΤΕΡ των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
255 3/8"  των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
256 1/2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   

      
 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ     

257 3/8" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
258 1/2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
259 ΦΛΟΤΕΡ  των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   

      
 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΠΕΝΤΑΡΕΣ     

260 3/8" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
261 1/2" των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   
262 3/4"  των 100τεμ/συσκ συσκ. 8   

      
263 ΛΑΣΤΙΧΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΛΑΚΕ 1 1/4" τεμ. 34   

      
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ     

264 5 lt τεμ. 2   
265 10 lt τεμ. 2   
266 25 lt τεμ. 2   
267 60 lt τεμ. 2   
268 80 lt τεμ. 2   

      
269 ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ Φ150 τεμ. 3   

      
270 ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAP/PRO τεμ. 5   

      

271 ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΑ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1 1/2" Χ Φ40/50 τεμ. 5   

      

272 ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΑ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1 1/2" Χ Φ40/50 τεμ. 5   

      
273 ΣΧΑΡΕΣ ΧΡΩΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ Β.Τ. Φ100 τεμ. 5   
274 ΣΧΑΡΕΣ ΧΡΩΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ Β.Τ. Φ120 τεμ. 5   

      
275 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΣΤΟΠ 1/2" τεμ. 8   

      
 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ     

276 L 120 τεμ. 10   
277 L140 τεμ. 10   

      
 ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ     

278 1/2" τεμ. 4   
279 3/4" τεμ. 4   
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
280 1" τεμ. 4   
281 1 1/4" τεμ. 2   
282 1 1/2" τεμ. 2   
283 2" τεμ. 2   

      
284 ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΔΙΠΛΑ 1 1/2" ΧΦ40/50 τεμ. 6   

      

285 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 
ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 1 1/2" τεμ. 5   

286 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΓΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 
ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 1 1/2" τεμ. 5   

 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΓΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 
ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 1 1/2"     

287 1 1/2" Λευκές τεμ. 5   
288 1 1/2" Καφέ τεμ. 5   
289 1 1/2" Μπέζ τεμ. 5   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε :  

  Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Ε (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α.  Ε(23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ε(€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Ε 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2,5" τεμ. 40   

2 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5" τεμ. 20   

3 ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2,5" τεμ. 20   

4 ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ  1,5" τεμ. 20   

5 ΠΙΝΕΛΟ ΡΙΠΟΥΛΙΝΗΣ  2,5" τεμ. 20   

6 ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ "ΠΛΑΣΤΙΚΟ" ΧΡΩΜΑ 18CM ΜΕ 
ΛΑΒΗ 

τεμ. 10   

7 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ 

τεμ. 10   

8 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ  ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 14 cm  τεμ. 8   

9 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ  ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  20cm τεμ. 8   

10 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ  6CM τεμ. 8   

11 ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΑΚΙΜΙ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ τεμ. 20   

12 ΡΟΛΛΟ  ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ , ΚΟΜΠΛΕ , 
ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ 6cm 

τεμ. 20   

13 ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
2m 

τεμ. 6   

14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
3m 

τεμ. 6   

15 ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ τεμ. 8   

16 ΤΡΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (3Χ10)   τεμ. 2   

17 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ  Νο 80 τεμ. 50   

18 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ  Νο 100 τεμ. 50   

19 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ  Νο 120 τεμ. 50   

20 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ  Νο 150 τεμ. 50   

21 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  , ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Κgr 30   

22 ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ , ανεξαρτήτως συσκευασίας Κgr 20   

23 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ Νο 40 m 100   

24 ΣΤΟΥΠΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  Κgr 25   

25 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ,ανεξαρτήτως συσκευασίας Lt 70   
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26 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT    ,ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Lt 70   

27 ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ  Λευκό - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ , 
ανεξαρτήτως συσκευασίας 

Lt 100   

28 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ  , ανεξαρτήτως συσκευασίας 

Lt 100   

29 ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Lt 70   

30 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ 750ml (διάφορα χρώματα) τεμ. 80   

31 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ   ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ , 
ανεξαρτήτως συσκευασίας 

Lt 50   

32 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ , ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Lt 1300   

33 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, 
ανεξαρτήτως συσκευασίας 

Lt 800   

34 ΑΝΤΙΣΚΟYΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  ,ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Lt 100   

35 ΧΡΩΜΑ ΝΤΟΥΚΟ  ,ανεξαρτήτως συσκευασίας 
και χρώματος 

Lt 590   

36 ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ανεξαρτήτως 
συσκευασίας 

Lt 119   

37 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ανεξαρτήτως συσκευασίας και χρωματισμού 

Lt 200   

38 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ  5 KGR τεμ. 40   

39 ΞΥΣΤΡΑ -ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ  τεμ. 30   

40 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΡΟΛΟΥ  ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Φ15ΜΜ - 
60MM 

τεμ. 20   

41 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟΥ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 18 cm  τεμ. 15   

42 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6M  τεμ. 4   

43 ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ  τεμ. 50   

44  ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ τεμ. 8   

45 ΠΑΤΡΟΓΚΑ τεμ. 8   

46 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 16   

47 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ –ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ τεμ. 4   

48 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ τεμ. 4   

49 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 30mm τεμ. 51   

50 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ  ΠΛΑΤΟΥΣ 50mm. τεμ. 51   

ΑΔΑ: 7ΑΗΓΩΨΖ-ΧΣΛ



80 
 
 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

51 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ  τεμ. 204   

52 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΛΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 10 cm 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ,ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ   

τεμ. 50   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ :  

   Φ.Π.Α. 23% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ :  
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. ΣΤ (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 
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