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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.28/2020 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ : «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, 
πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) έτους 2020, με 
επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016,  σε συνέχεια 
προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού.». 
 

Αριθμός Απόφασης: 624/2020 

 
         Στα Ιωάννινα, σήμερα την 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 40971/3929/24-07-2020 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αρλέτου Γεωργίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
         Από τα συνημμένα έντυπα που απέστειλαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέσω email, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του 
νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης δια 
περιφοράς (Άρθρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) διότι σε σύνολο (9) τακτικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα (7) μέλη, ήτοι:  
 

           Παρόντες                                                                                             Απόντες 
1. Αρλέτος Γεώργιος                                                                 1.   Γιωτίτσας Θωμάς 
2. Παππάς Αριστείδης                                            2.   Νάστος Δημήτριος  
3. Βάββας Φώτιος                                                                       
4. Ακονίδου Ελένη 
5. Σιορόκας Νικόλαος 
6. Κοσμάς Βασίλειος  
7. Μάντζιος Στέφανος 

     Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 
του Δήμου Αγγελική Λιάσου. 
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής ηλεκτρονικά (με e-mail) γραπτή 
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εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Σωτήριου 
Σπυριδάκη, η οποία έχει ως εξής: 

Κύριοι Σύμβουλοι , 

Θέτουμε υπόψη σας τον φάκελο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 
20PROC006703963 2020-05-14), για την προμήθεια  με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, 
τσιμεντοσωλήνες, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, 
οικοδομικά υλικά, υδραυλικά υλικά), και ειδικότερα για τα επιμέρους Τμήματα αυτού, ήτοι : 
ΤΜΗΜΑ Α΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 91936) 
ΤΜΗΜΑ Β΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 91938) 
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 
91941) 
ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 
91943) 
ΤΜΗΜΑ Ζ΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 91947) 
και σας γνωρίζουμε ότι για τα Τμήματα Β΄(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ), Ε΄(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ) και Ζ΄(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) δεν 
κατατέθηκε καμία προσφορά και η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία ματαιώθηκε γιατί απέβη 
άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς, ενώ για τα Τμήματα Α΄( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ) και 
Δ΄( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ) η εν λόγω  διαγωνιστική διαδικασία 
ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης κατάλληλης προσφοράς.   
Για τα ανωτέρω τμήματα του διαγωνισμού η υπηρεσία μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, 
παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016,  η οποία προϋποθέτει : α. να έχει προηγηθεί ανοικτή 
διαδικασία, β. να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και 
προηγηθείσα ανοικτή διαδικασία, καμία προσφορά είτε καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη και γ. να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι 
της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 
Από το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, ρητώς προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος ανοικτού 
διαγωνισμού και κατά συνέπεια προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι τασσόμενες υπό του νόμου 
προϋποθέσεις. 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει προτείνεται, με απόφασή σας, να 
προβείτε : 
 
1. Να εγκρίνετε την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, 
τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) έτους 
2020, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια 
προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων 
υπό του νόμου προϋποθέσεων. 
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2. Στον ορισμό του χρονικού διαστήματος σε ημέρες, όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.    
 
3. Στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές έχουν συνταχθεί από την Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Συντήρησης Έργων και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με τις αρίθμ. 28, 29, 7, 12, 19 / 2020 μελέτες με τίτλους 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – 
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ» 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού 84.383,43 € με 
Φ.Π.Α., οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τίτλο : «ΥΛΙΚΑ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες 
υπονόμων, υδραυλικά υλικά), με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, χωρίς 
ουσιώδη τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 
20PROC006703963 2020-05-14) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 .  

5. Στην κατάρτιση και έγκριση των όρων του διαγωνισμού, σχέδιο του οποίου σας 
παραθέτουμε συνημμένα.  

Συνημμένα :  

 Σχέδιο Διακήρυξης διαγωνισμού με παραρτήματα.  
 
 Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2020. 
6. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Σωτήριου 
Σπυριδάκη. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, 
τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) έτους 
2020, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια 
προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων 
υπό του νόμου προϋποθέσεων. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Ορίζει το χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης σε οκτώ (8) ημέρες, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.    
 
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συνταχθεί από την Δ/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Συντήρησης Έργων και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με τις αρίθμ. 28, 29, 7, 12, 19 / 2020 μελέτες με τίτλους 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – 
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ» 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού 84.383,43 € με 
Φ.Π.Α., οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τίτλο : «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» 
(τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά 
υλικά), με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση 
των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 
24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 20PROC006703963 2020-05-14) και με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 .  

5. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

--- 
 

Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς 
και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας. 
 
 
 

Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 624/2020. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(Ακολουθούν  υπογραφές) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ 

Διεύθυνση: Καπλάνη 7, τ.κ. 45444 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Γεώργιος Λαδιάς Τηλ. 26513 - 61334 

mail : gladias@ioannina.gr 

Fax :26510 - 74441  

 

 

Ιωάννινα :      /       / 2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ»  

(τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά)  

συνολικού προϋπολογισμού 68.051,15 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (84.383,43 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί 

σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) έτους 2020, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. 

α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού και χωρίς ουσιώδη 

τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 

πρωτ.: 24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 20PROC006703963 2020-05-14), λόγω 

συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

mailto:gladias@ioannina.gr
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7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της 

Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

16. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018  ΕΑΑΔΗΣΥ 

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται 

από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις 

διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Τα Πρωτογενή Αιτήματα που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ)  20REQ006477112 2020-03-25 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», 20REQ006473902 

2020-03-24 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ», 20REQ006307285 2020-02-18 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΛΑΚΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ», 20REQ006384231 2020-03-05 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ», 20REQ006429509 2020-03-13 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

20. Τα Τεκμηριωμένα Αιτήματα με αριθμ. πρωτ.: 17820/1157/26.03.2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», 

αριθμ. πρωτ.: 17821/1158/26.03.2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ», αριθμ. πρωτ.: 

11007/682/19.02.2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ», αριθμ. πρωτ.: 

14813/899/09.03.2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ», αριθμ. πρωτ.: 

16530/1015/16.03.2020 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», του Διατάκτη. 
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21. Τις με αριθμό 548/2020, 547/2020, 337/2020, 463/2020, 484/2020 Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

22. Την με αριθμό 328/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ1ΠΥΩΕΩ-ΑΞΜ) με θέμα ΄΄ 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες-

κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά υλικά) έτους 2020’’. 

23. Την αριθμ. πρωτ.: 24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 20PROC006703963 2020-05-

14) σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός. 

24. Τις αριθμ. 498/2020, ………/2020 και ……./2020 αποφάσεις της Ο.Ε. 

25. Την με αριθμό ……../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ …………………..) περί προσφυγής 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τα Τμήματα Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄ 

(τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) του 

ανωτέρω διαγωνισμού.    

26. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, 

πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) 

                                                 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση της 

διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού 

διαγωνισμού και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 24281/7286/13-05-2020 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 

20PROC006703963 2020-05-14), Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο  «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, 

τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά) για το έτος 

2020 για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 84.383,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

 

Α/Α 
Τμήματος 

Τίτλος CPV Κ.Α.Ε. Ποσό σε € 
Φ.Π.Α. 

24% 
Σύνολο 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

44111200-3 30.6662.029 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
44164200-9 30.6662.021 4.025,00 966,00 4.991,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΚΩΝ – 

ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

44114250-9 
44114200-4 

30.6662.009 19.999,00 4.799,76 24.798,76 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΑΤΙΚΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

44160000-9 30.6662.025 4.032,00 967,68 4.999,68 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
44115210-4 30.6662.041 19.995,15 4.798,84 24.793,99 

    68.051,15 16.332,28 84.383,43 
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Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020.  

Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος) για ένα ή 

περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’ (Μελέτες 

υπηρεσίας)  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος και οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους 

ουσιώδεις και απαράβατοι, η δε απόκλιση από αυτούς συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς : 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6. ΤΕΥΔ          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τέσσερις 

(4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (Περίληψη της παρούσας) 

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (Δημότες - ΝΕΑ - Διακηρύξεις Διαγωνισμοί) 

(http://www.ioannina.gr) 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή. (Διακήρυξη και Περίληψη) 

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus .gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (Δημότες - ΝΕΑ - Διακηρύξεις Διαγωνισμοί) 

(http://www.ioannina.gr) 
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης, ταχ. διεύθυνση Καπλάνη 7, Ιωάννινα, 

τ.κ 45444 τηλ: 26513 61334, fax: 26510 74441 , αρμόδιος υπάλληλος Γ. Λαδιάς.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών παρέχονται από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας, ταχ. διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 6, Ιωάννινα, τ.κ 45445 τηλ: 26510 31168, 26510 

31448, fax: 26510 77805 , αρμόδιος υπάλληλος Κων/νος Μίχος, kmichos@ioannina.gr (Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός). 

Συνοπτικά Στοιχεία  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα  
προμηθειών 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός, κάτω των ορίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
……. / ……. / 2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
……. / ……. / 2020 και ώρα 15:00 μμ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, 
πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, 
υδραυλικά υλικά) 

 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 

2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α και  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 84.383,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 150 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 
 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
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φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 

2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

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. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο 

άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα 

(μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή 

προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών του  επιλεγόμενου τμήματος . 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ……. / ……. / 2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ……. / ……. / 2020 ώρα 15:00 μμ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα 

άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος 

είναι: 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα διακήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας  

 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19842 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.»4. 

                                                 
1 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
2παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την 
συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
4 Παρ 8α άρθρου 43 ν.4605/19 
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3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική5. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 

2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη . 

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. 

Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων – υποβολή προσφορών  

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 τις οδηγίες για την διαδικασία εγγραφής που παρέχονται στην εν λόγω ιστοσελίδα.  

                                                 
5 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.  

 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.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 

15 της με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικής Απόφασης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας 

που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, και του Π.Δ 

28/15  « Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.» 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7ο: -Λόγοι αποκλεισμού  

 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



   - 11 -  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η 

παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 
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στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. 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. Συγκεκριμένα:  

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, 

τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το άρθρο 15 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 

(ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

 

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ)6 7 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ΄). (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΣ ΙΙ Πληροφορίες  σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ,Δ , ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Λόγοι αποκλεισμού ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ , ΜΕΡΟΣ IV 

                                                 
6 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
7 Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο 
τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά 
από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 
είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ 
του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) 
και (β) του άρθρου 235 
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Κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μόνο την ENOTHTA α: Γενική ένδειξη για όλα 

τα κριτήρια επιλογής, ΜΕΡΟΣ VI Τελικές δηλώσεις),  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  

οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και Δ ) καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ENOTHTA 

α Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), ΜΕΡΟΣ VI (Τελικές δηλώσεις) προς απόδειξη ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό 

τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ καθώς επίσης και τους 

υπεργολάβους που θα προτείνει . Σ΄αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά 

,επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ , ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους.   

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά8 και  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά910από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί 11, 

                                                 
8Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν 
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για 
κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
 
9Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς 
φορείς  
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 
επιλογής).  
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων 
οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή 
θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και 
Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, 
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 
καθένα από αυτούς.  
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει 
να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) 
της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . 
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή 
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Σημείωση (1) : Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  άρθρου 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.12 

Σημείωση (2) : Χρόνος  υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»13 

Σημείωση (3) : Υπογραφή του ΤΕΥΔ από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς  

 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 

οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χρήση προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 

τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων14.«Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών15 » 

 

                                                                                                                                                                
ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το 
(τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 
επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες 
των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των 
οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
10 Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 
11 Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ  για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 
επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση. 

12 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
13 Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 4,με την παρ 6 άρθρου 43 Ν.4605/19 
14  Παρ  7 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
15 Προστέθηκε η φράση μέσα σε « » με την παρ 3 του άρθρου 56 Ν.4609/19  
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Α1.2 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης 

Α1.3 ) Υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, με ρητή αναφορά στην δέσμευσή του υποψήφιου 

αναδόχου ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων αυτής, στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

  

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας16 

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν 

στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του 

τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την 

προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα  

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας 

μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των 

κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

                                                 
16 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά  και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης17  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 

τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 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. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα .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. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι : 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 απαιτήσεις 

της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

                                                 
17 Παρ 4 άρθρου  56 Ν.4609-19 που τροποποίησε  την  παρ.  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την 
παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
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ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα B΄ (μελέτες υπηρεσίας), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Θα περιλαμβάνει επίσης Υπεύθυνη δήλωση, 

επί ποινή αποκλεισμού, με ρητή αναφορά στην δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι έλαβε γνώση 

και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας, στο σύνολό τους 

χωρίς καμία μεταβολή. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα. 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.  

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορέα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ηλεκτρονικά, σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF) και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

Διευκρίνιση:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις προσφορές 

με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 

άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 

προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων18. «Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών» 19 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

                                                 
18 Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ. 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
19 Προστέθηκε η φράση μέσα σε « » με την παρ. 3 του άρθρου 56 Ν.4609/19 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να 

προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α, του Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει του 

υπό ανάθεση έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α, του Τμήματος ή Τμημάτων που 

συμμετέχει. 

 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται.  

 

9.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να εφαρμόζει στην επιχείρησή του, Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 ή ισοδύναμο.  

   

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να πληρούνται από 

τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα   

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη για 

τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς (150 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
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κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς «Σε περίπτωση που 

λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»20  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 

ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει 

ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

                                                 
20 Προσθ. εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 97 με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19  
 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



   - 20 -  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από 

τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, 

Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή είναι υπό αίρεση, ή θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 ΑΡΘΡΟ 14ο : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας στη Διαύγεια και 

στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ,  

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και περί ώρα 11:00 π.μ. 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 των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά», όλων των υποψηφίων. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ήτοι 

ποιες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και ποιες απορριπτέες, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στο 

άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή και όσων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς21. Σε όλες τις 

διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των 

αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 

οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  η οποία κονοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των 

                                                 
21 Άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10α του αρθ. 43 Ν. 4605/19. 
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών22 και ανακηρύσσεται ο 

προσωρινός ανάδοχος. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με 

τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) 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 τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής,.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω 

δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία, (προς το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, οδός Καπλάνη 9, Ιωάννινα τ.κ 45444) σε σφραγισμένο φάκελλο ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους23 Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης24 . Τα δικαιολογητικά 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16.  

 

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας :  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ : 

                                                 
22 Παρ 4α άρθρου 100 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με την παρ 4α του άρθρου 33 Ν.4608/19  .    
23 Με την παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 προστίθεται παρ 13 στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
24 Παρ 12 περ ε άρθρου 80 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την παρ 7αδ του άρθρου 43 Ν.4605/19 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



   - 22 -  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του25, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του26, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους27. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  μέρες από 

την υποβολή του28, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες πριν  από την 

υποβολή τους29  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 

μεταβολές του. 

                                                 
25 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
26 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
27 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
28 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
29 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει 

η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για 

τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη 

πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη 

μετάφραση30   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας31  

Προς απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία 

να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το 

ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, του Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει, του υπό 

ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, του 

Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 

αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης 

κλπ). 

 

(8) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με το απαιτούμενο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ( Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 ή ισοδύναμο). 

 

(9) Ένορκη δήλωση που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του ενώπιον συμβολαιογράφου 

του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, 

ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του ( τεχνική /οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα 

ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.  

 

(10) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του32  από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής.» . 

                                                 
30 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
31Τα  Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της 

δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
32 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα33, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης34, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

Η ανωτέρω ρύθμιση  καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το 

χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4605/19 ( ήτοι 1-4-2019 ) δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης. 

 

(11) Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι κατά την παραλαβή των υλικών ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

παρακολούθησης - παραλαβής της σύμβασης, το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών, προτύπων, 

βεβαιώσεων και λοιπών διασφαλίσεων, που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β΄ , 

όπου θα πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας.          

 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ( 

δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  

διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών35, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 )36 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

                                                 
33 Με την παρ. 46 α’ του αρθ. 43 Ν. 4605/19, στο άρθρο 376 Ν. 4412/16 προστίθεται παρ. 17 ως εξής: «17. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού». 

34 Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 
35 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)  από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1 όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
36 παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 όπως τροποπ.. με την παρ 12β του άρθρου 43 Ν.4605/19 
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προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016  η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης 

της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . (παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 . (παρ 7 

άρθρου  103 Ν.4412/16)37  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 105 του Ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους 

της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

                                                 
37 παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 όπως τροποπ.. με την παρ 12δ του άρθρου 43 Ν.4605/19 
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β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού38 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 

έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 

του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

                                                 
38 Άρθρο 105 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 13 άρθρου 43 Ν.4605/19  
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Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 

με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017), 

έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ήτοι έως 31.12.2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό39  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

H εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες “στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 

ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής 

προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 

αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

                                                 
39 Άρθρο 72 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 5 του άρθρου 43 Ν.4605/19  
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Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της παρούσας διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

21.2 Υπεργολαβία 

21.2.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

21.2.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.40. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

21.2.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας  διακήρυξης , εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 

το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

                                                 
40Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η 

Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)41 του ν. 4412/2016 και του 

Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον 

να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 

ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες 

άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της 

διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η 

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 

ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο Α : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων42 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό 

                                                 
41 Όπως τροποποιηθ. από τις παρ 41,42, 43 ,45 άρθρου 43 Ν.4605/19 
42 Άρθρο 205 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 23 Ν.4605/19  
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συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση 

της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο Β : Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή - τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την 

προφορική ή έγγραφη (μέσω fax, ή email) ειδοποίηση της υπηρεσίας με τον προμηθευτή. Τόπος 

παράδοσης ορίζονται το εργοτάξιο (αποθήκη Δήμου) ή οι ακριβείς θέσεις εντός των ορίων του Δήμου, 

που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 

σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους (31.12.2020) για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου 

παράδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στην 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής της Σύμβασης.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 
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ΑΡΘΡΟ 25Ο : Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο 

ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 26Ο : Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις 

διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 

αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                                                      ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Τόπος,  Χρόνος και τρόπος Παράδοσης   

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την 

προφορική ή έγγραφη (μέσω fax, ή email) ειδοποίηση της υπηρεσίας με τον προμηθευτή. Η έγγραφη 

ειδοποίηση - παραγγελία θα εκτυπώνεται και θα κρατείται ως αποδεικτικό παραγγελίας. 

Τόπος παράδοσης ορίζονται το εργοτάξιο (αποθήκη Δήμου) ή οι ακριβείς θέσεις εντός των ορίων του 

Δήμου, που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του Δήμου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 

σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται πάντα, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου 

παράδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους (31.12.2020) για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Η προμήθεια αποτελείται από πέντε (5) Τμήματα 

ΤΜΗΜΑ 1 με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 2 με τίτλο :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 3 με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 4 με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 5 με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

  
Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
υπηρεσίας. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων 
(εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΤΤΩΩΝΝ  
 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ Νο 28/2020 
 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ  

 
 
 
 
 
  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
           

Κ.Α. 30.6662.029 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ::  22002200  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ   

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά σάκων τσιμέντου που θα 

χρησιμοποιηθεί στα έργα αυτεπιστασίας που θα εκτελέσει ο Δήμος. 
Οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού θα προσφέρουν τιμές για σάκους τσιμέντων 

φαιού χρώματος τύπου Πόρτλαντ, ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης κατηγορίας αντοχής 42,5 Mpa 
των 40 χγρ./σάκο ειδικά κατάλληλο για οικοδομικά έργα, και για σάκους τσιμέντων χρώματος  
λευκού τύπου Πόρτλαντ, τυπικής αντοχής έως 42,5 Mpa των 25 χγρ./σάκο. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24800,00 € με ΦΠΑ, και θα καταλογιστεί σε 
βάρος των πιστώσεων των έργων που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία . 

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από προφορική ή 
γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο 
εργοτάξιο που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2020  

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
Όλα τα υπό προμήθεια υλικά που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε ένα 
ξεχωριστά προϊόν (δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο 
Φορέα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/3/2020 
 

Ο συντάκτης  
 
 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου  

 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ   

  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Προμήθεια σάκων τσιμέντων φαιού χρώματος 
τύπου Πόρτλαντ, ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης 
κατηγορίας αντοχής 42,5 Mpa των 40 χγρ./σάκο 

ΤΕΜ. 2000,00 

2 Προμήθεια σάκων τσιμέντων χρώματος  λευκού 
τύπου Πόρτλαντ, τυπικής αντοχής 42,5 Mpa των 
25 χγρ./σάκο. 

ΤΕΜ. 1000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/3/2020 
 

Ο συντάκτης  
 
 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου  

 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ   

  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων φαιού 
χρώματος τύπου 
Πόρτλαντ, ιπτάμενης 
τέφρας - ποζολάνης 
κατηγορίας αντοχής 42,5 
Mpa των 40 χγρ./σάκο 

ΤΕΜ. 2000,00 7,00 14000,00 

2 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων χρώματος  
λευκού τύπου Πόρτλαντ, 
τυπικής αντοχής 42,5 
Mpa των 25 χγρ./σάκο. 

ΤΕΜ. 1000,00 6,00 6000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 20000,00 

  Φ.Π.Α. 24% 4800,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24800,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3/3/2020 

 
Ο συντάκτης  

 
 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  
 
 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων 
& Πρασίνου  

 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΩΩΝΝ   

  

          
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ......................................................................... καταθέτω την 
την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

1 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων φαιού 
χρώματος τύπου 
Πόρτλαντ, ιπτάμενης 
τέφρας - ποζολάνης 
κατηγορίας αντοχής 
42,5 Mpa των 40 
χγρ./σάκο 

ΤΕΜ. 2000,00     

2 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων χρώματος  
λευκού τύπου 
Πόρτλαντ, τυπικής 
αντοχής 42,5 Mpa των 
25 χγρ./σάκο. 

ΤΕΜ. 1000,00     

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

   Φ.Π.Α. 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 
Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

             

           

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΤΤΩΩΝΝ  
 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ Νο29/2020 
 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  

 
 
 
 
 
  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4991,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
           

Κ.Α. 02.30.6662.021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ::  22002200  
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ   

  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά προκατασκευασμένων πρεσαριστών 

τσιμεντοσωλήνων, άοπλων κατηγορίας Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) σύμφωνα 
με τη Π.Τ.Π. Τ110 από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15), σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110 και ελάχιστη 
ποσότητα τσιμέντου 350 χλγρ κατηγορίας Ι45 (Πόρτλαντ καθαρό) ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος και 
όπως ορίζεται στην προδιαγραφή σωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα για μεταφορά ομβρίων (ΦΕΚ 
253/Β/24-4-84), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό διαμέτρου Φ80, Φ100 και Φ120 εκ. που θα χρησιμοποιηθούν 
στα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. 

Οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού θα προσφέρουν τιμές για τους ανωτέρω 
τσιμεντοσωλήνες 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4991,00 € με ΦΠΑ, και είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.  02.30.6662.021 με τις ανάγκες του Δήμου μετά από προφορική ή 
γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο εργοτάξιο 
που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2020.  

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
ΟΙ υπό προμήθεια τσιμεντοσωλήνες που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται από τα αντίστοιχα (δήλωση συμμόρφωσης 
κατασκευαστή, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/2/2020 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
 Α.Τ. Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ   

  

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ80, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 
Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 28,00 

2 Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ100, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 
Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 41,00 

3 Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
τσιμεντοσωλήνων, προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ120, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 
Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 10,00 

 

              

      

 

 

 

 

      

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/02/1220 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 

 
Κων/νος  Μίχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 

 
Τσώλης Παναγιώτης 

 Α.Τ. Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ   

  

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
     

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο των έργων με τις 
οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο 
χρόνο κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ80, 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 28,00 40,00 1120,00 

2 

Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο των έργων με τις 
οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο 
χρόνο κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ100, 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 41,00 55,00 2255,00 

3 

Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο των έργων με τις 
οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο 
χρόνο κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 (Β15) διαμέτρου Φ120, 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή 
μέσα σε νερό. 

ΤΕΜ. 10,00 65,00 650,00 
 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €: 4025,00 
  Φ.Π.Α. 24% €: 966,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €: 4991,00 

              

      

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/02/2020 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσιώλης Παναγιώτης 
 Α.Τ. Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

  

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ   

  

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .............................................................................................καταθέτω την 
προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ80, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 28,00    

2 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ100, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 41,00    

3 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ120, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 10,00    

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:   
  Φ.Π.Α. 24% €:   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:   

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη της σύμβασης του έτους και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.   

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



  
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ Νο 7/2020 

 
ΤΙΤΛΟΣ :  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  ––  ΚΚΡΡΑΑΣΣΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  

 

 

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24798,76 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
           

Κ.Α. 02.30.6662.009 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ : 2020 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΡΡΑΑΣΣΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια οικοδομικών υλικών δηλ. αντιολισθηρές πλάκες από 

σκυρόδεμα διαφόρων διαστάσεων  και κράσπεδα επίσης από σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθούν από τα 
μόνιμα συνεργεία του Δήμου για τις ανάγκες επισκευής πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης.  

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 24798.76 € με Φ.Π.Α και είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.6662.009 για έτος 2020.  

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά που περιγράφονται αναλυτικά στο προϋπολογισμό προσφοράς θα πρέπει 
υποχρεωτικά να ορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε ένα ξεχωριστά προϊόν σε όποιο επίπεδο 
(δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα). 

Όλα  τα  προϊόντα  θα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  κατά  ISO  9001:2008  και  να  φέρουν 
υποχρεωτικά τη σήμανση CE. Ειδικότερα  οι οικονομικοί  φορείς  μαζί  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  
τους,  υποχρεούνται  να καταθέσουν αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών, καθώς και των σχετικών 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕLOT. 

Για τις τυπικές τετραγωνικές αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου διαφόρων διαστάσεων από σκυρόδεμα, 
πάχους τουλάχιστον  3,5 εκ, με επιφανειακή  στοιβάδα  από  λευκό τσιμέντο ή για τσιμεντόπλακες νέου 
τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα. θα παρασκευάζονται  από  
σκυρόδεμα  ειδικής  ποιότητας  με  την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Επίσης θα είναι Α' διαλογής, αρίστης 
ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές και με ομοιόμορφες διαστάσεις. Οι πλάκες  τσιμέντου διαφόρων 
διαστάσεων  και  πάχους  τουλάχιστον  3,5εκ.,  θα  συμμορφώνονται  με  το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003, θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις -λιθοστρώσεις  πεζοδρομίων  και  
πλατειών’’ και  θα  φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Ιδιαιτέρως  ενδιαφέρει  η  συμμόρφωση  των  πλακών  
με  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην 
υδατοαπορροφητικότητα. Επομένως  οι  πλάκες  τσιμέντου  θα  πρέπει  να παρουσιάζουν  τις  ακόλουθες  
αντοχές,  οι  οποίες  εξακριβώνονται  με  εργαστηριακούς  ελέγχους που  διενεργούνται  από  
αναγνωρισμένα  και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια, κατά DIN 485: 

 τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59), 

 φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) και 

 υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13369. Επισημαίνεται ότι 

εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα (κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο) στην παραλαβή των προϊόντων, μπορεί 
να ζητηθεί να διενεργηθούν σ ́ αυτά οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του 
προμηθευτή. Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά από προφορική ή 
γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή, μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο εργοτάξιο ή 
στις ακριβείς θέσεις, που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 
2020.Τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να μεταφέρονται στην θέση που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του 
δήμου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων θα γίνεται μόνο με περονοφόρα 
οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές. Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/16  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ) και Ν. 3852/2010 

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/2/2020 
 

Ο συντάκτης Ο Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

Κων/νος  Μίχος Τσώλης Παναγιώτης Αγρονόμος Τσεκούρας Θεοφάνης 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



  
 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  Τοπογράφος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΡΡΑΑΣΣΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Aντιολισθηρές πλάκες, 
έγχρωμες, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 1200,00 

2 Aντιολισθηρές πλάκες λευκές 
τυποποιημένων διαστάσεων 
50x50 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 600,00 

3 Aντιολισθηρές πλάκες γκρι, 
τυποποιημένων διαστάσεων 
40x40 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 13590,00 

4 
Aντιολισθηρές πλάκες 
λευκές, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 200,00 

5 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 12/15, 
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με 
απότμηση, σύμφωνα με τις 
Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., 

ΤΕΜ. 800,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/2/2020 
 

Ο συντάκτης Ο Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Τσώλης Παναγιώτης Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΡΡΑΑΣΣΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Aντιολισθηρές πλάκες, 
έγχρωμες, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 1200,00 1,20 1440,00 

2 Aντιολισθηρές πλάκες λευκές 
τυποποιημένων διαστάσεων 
50x50 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 600,00 1,40 840,00 

3 Aντιολισθηρές πλάκες γκρι, 
τυποποιημένων διαστάσεων 
40x40 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 13590,00 1,10 14949,00 

4 
Aντιολισθηρές πλάκες 
λευκές, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 200,00 1,05 210,00 

5 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 12/15, 
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με 
απότμηση, σύμφωνα με τις 
Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., 

ΤΕΜ. 800,00 3,20 2560,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19999,00 

  
Φ.Π.Α. 24% 4799,76 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24798,76 

 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12/2/2020 
 

Ο συντάκτης Ο Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Τσώλης Παναγιώτης Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



  
 
   

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ......................................................................... καταθέτω την προσφορά μου με 
συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Aντιολισθηρές πλάκες, 
έγχρωμες, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 1200,00   

2 Aντιολισθηρές πλάκες λευκές 
τυποποιημένων διαστάσεων 
50x50 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 600,00   

3 
Aντιολισθηρές πλάκες γκρι, 
τυποποιημένων διαστάσεων 
40x40 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 13590,00   

4 
Aντιολισθηρές πλάκες 
λευκές, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 200,00   

5 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 12/15, 
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με 
απότμηση, σύμφωνα με τις 
Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., 

ΤΕΜ. 800,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

  
Φ.Π.Α. 24%  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

              
Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:    
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης,  
συντήρησης έργων και πρασίνου. 
Τμήμα συντήρησης έργων  
και πολιτικής προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΡΡΑΑΣΣΠΠΕΕΔΔΩΩΝΝ  

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΤΤΩΩΝΝ  
 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ Νο 12/2020 
 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ  

 
 
 
 
 
  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4999,68 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
           

Κ.Α. 02.30.6662.025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΤΤΟΟΣΣ  ::  22002200  
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου. 
Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ 

  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά πλαστικών σωλήνων υπονόμων, 
της σειράς 41 καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα όπως προδιαγράφονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
476 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό διαμέτρου Φ315 και Φ400 εκ. που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα που θα 
εκτελέσει ο Δήμος. 

Οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού θα προσφέρουν τιμές για τους ανωτέρω σωλήνες.  
Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επί του οχήματος μεταφοράς και θα 

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγήν πάσης φθοράς των σωλήνων. 
Επίσης κατά την αποθήκευση των σωλήνων και των δακτυλίων στεγανότητας στο ύπαιθρο, θα 

πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια ώστε τόσο οι σωλήνες όσο και οι ελαστικοί δακτύλιοι να μη 
βρίσκονται επί μακρόν εκτεθειμένοι στην άμεση επίδραση των ακτινών του ηλίου. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4999,68 € με ΦΠΑ, και είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 02.30.6662.025 για το έτος 2020. 

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από προφορική ή 
γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους που θα του 
υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2020.  

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
ΟΙ υπό προμήθεια πλαστικοί σωλήνες που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται από τα αντίστοιχα (δήλωση συμμόρφωσης 
κατασκευαστή, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/2/2020 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου. 
Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ 

  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, σωλήνων 
αποχέτευσης PVC σειράς 41 (με ελαστικούς δακτύλιους) 
Φ315 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 75,00 

2 Προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, σωλήνων 
αποχέτευσης PVC σειράς 41 (με ελαστικούς δακτύλιους) 
Φ400 εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 118,00 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/02/2020 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 

 
Κων/νος  Μίχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 

 
Τσώλης Παναγιώτης 

Τοπογράφος Μηχανικός.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & 
Πρασίνου 

 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου. 
Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ 

  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
     

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ315 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 75,00 16,00 1200,00 

2 Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ400 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 118,00 24,00 2832,00 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €: 4032,00 
  Φ.Π.Α. 24% €: 967,68 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €: 4999,68 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/02/2020 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Κων/νος  Μίχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

  
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου. 
Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ 

  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .............................................................................................καταθέτω την 
προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ315 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 75,00   

2 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ400 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό 

Μέτρο 118,00   

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:  
  Φ.Π.Α. 24% €:  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:  

 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με τις 
τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.   

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ        /         /2020 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ Νο 19/2020 
 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24793,99 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α 
 

Κ.Α.: 02.30.6662.041 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ : 2020 
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η Τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια υδραυλικών υλικών , 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των  Δημοτικών κτιρίων-Σχολείων  του 
Δήμου Ιωαννιτών. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την διατάξεις του Ν.4412/2016 και έχει γραφεί σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, ύψους  24793,99 € (με Φ.Π.Α.) με Κ.Α. 
02.30.6662.041 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις  του Δήμου Ιωαννιτών. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών 
τμηματικά ,ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του 
αναδόχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα, 25/2/2020 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Μίχος  Κωνσταντίνος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσώλης Παναγιώτης 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα προς προμήθεια είδη θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προδιαγραφές: 
1. Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας γνωστών κατασκευαστικών οίκων που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο π.χ. CYM, Valsir, Viospiral, Grohe, Siemens, κτλ, και να συνοδεύονται από 
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και 
τεχνογνωσία στην κατασκευή αντίστοιχων ειδών. 

2. Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης κατά  ΕΛΟΤ ή διεθνώς 
αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης (IEC/CENELEC) όταν πρόκειται για εργοστάσιο 
κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται 
για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. 

3. Να είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001.  

4. Θα φέρουν σήμανση CE 
5. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 
6. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος υλικού φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα, 25/2/2020 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Μίχος  Κωνσταντίνος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσιώλης Παναγιώτης 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ. 27,00 38,00 

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ. 20,00 7,90 

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 12,74 

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 9,90 

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 21,60 

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00 15,70 

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00 24,90 

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 5,00 36,00 

9 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  (ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) ΤΕΜ. 200,00 6,50 

10 ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ ΚΡΥΟ) ΤΕΜ. 50,00 17,74 

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ. 10,00 1,37 

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ. 50,00 0,35 

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ. 100,00 0,35 

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ. 20,00 0,60 

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00 0,40 

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00 0,36 

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 100,00 0,48 

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ. 10,00 1,70 

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 20,00 2,30 

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ. 50,00 3,06 

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00 2,90 

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ. 1,00 4,90 

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 100,00 3,95 

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 150,00 4,90 

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 50,00 5,00 

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00 62,00 

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ. 5,00 63,00 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ. 5,00 69,00 

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00 70,00 

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 20,00 0,60 

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 20,00 1,80 

35 ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ ΤΕΜ. 10,00 24,80 

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ. 10,00 30,00 

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ. 1,00 100,00 

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ. 1,00 105,00 

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ. 500,00 0,10 

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ. 500,00 0,10 

41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ. 100,00 0,65 

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ. 100,00 0,32 

43 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) ΤΕΜ. 100,00 0,56 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ. 5,00 35,00 

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00 3,23 

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00 2,24 

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00 0,50 

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ. 20,00 0,70 

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ. 150,00 0,85 

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ. 5,00 28,90 

51 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ GROHE ΤΕΜ. 100,00 2,20 

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ. 50,00 8,80 

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 100,00 0,16 

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 30,00 0,36 

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 100,00 0,32 

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 50,00 0,48 

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ. 20,00 17,74 

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ. 20,00 14,92 

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ. 10,00 8,00 

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ. 100,00 2,50 

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ. 5,00 21,77 

62 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2'' ΤΕΜ. 20,00 11,13 

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ. 10,00 14,11 

64 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1*1/2'' ΤΕΜ. 10,00 26,29 

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ. 10,00 28,06 

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 10,00 5,80 

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00 12,50 

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 10,00 11,80 

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 100,00 2,50 

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 2,50 

71 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 100,00 2,02 

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 100,00 2,02 

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 3,06 

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 100,00 1,21 

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 50,00 2,26 

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 50,00 2,26 

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ. 50,00 4,00 

78 ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ. 10,00 8,50 

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ. 100,00 3,00 

80 ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (ΦΙΣΙΓΓΙΟ) ΤΕΜ. 20,00 6,50 

81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ. 100,00 2,00 

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00 2,50 

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ. 30,00 2,70 

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00 3,80 

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ. 30,00 2,50 

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ. 100,00 0,28 

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ. 100,00 0,28 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ. 100,00 0,60 

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00 0,60 

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00 0,52 

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 20,00 1,20 

92 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ. 20,00 0,80 

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ. 10,00 1,30 

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ. 100,00 1,13 

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,15 

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,80 

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 200,00 0,65 

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 100,00 1,40 

99 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) ΜΕΤΡΑ 100,00 0,65 

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,40 

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ. 20,00 0,70 

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ. 20,00 0,80 

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ. 30,00 2,42 

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ. 30,00 1,53 

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,35 

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 100,00 0,60 

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 1,60 

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00 145,00 

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00 200,00 

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 4,35 

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ. 100,00 0,73 

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ. 100,00 1,00 

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 100,00 1,53 

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 200,00 0,56 

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 100,00 0,48 

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 50,00 0,56 

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 50,00 9,80 

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ. 50,00 2,50 

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ. 5,00 2,50 

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ. 5,00 2,80 

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ. 26,00 4,00 

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ. 20,00 0,80 

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 5,80 

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 12,80 

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 18,00 

126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 30,00 18,80 

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 31,00 

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ. 30,00 18,50 

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ. 10,00 29,80 

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ 12,00 2,42 

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ 12,00 3,31 

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ 12,00 4,92 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ. 27,00 38,00 1026,00 

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ. 20,00 7,90 158,00 

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 12,74 127,40 

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 9,90 99,00 

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00 21,60 216,00 

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00 15,70 157,00 

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00 24,90 249,00 

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 5,00 36,00 180,00 

9 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) 

ΤΕΜ. 200,00 6,50 1300,00 

10 
ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ 
ΚΡΥΟ) 

ΤΕΜ. 50,00 17,74 887,00 

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ. 10,00 1,37 13,70 

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ. 50,00 0,35 17,50 

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ. 100,00 0,35 35,00 

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ. 20,00 0,60 12,00 

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00 0,40 60,00 

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00 0,36 54,00 

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 100,00 0,48 48,00 

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 30,00 

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 30,00 

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ. 30,00 1,00 30,00 

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ. 10,00 1,70 17,00 

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 20,00 2,30 46,00 

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ. 50,00 3,06 153,00 

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00 2,90 145,00 

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ. 1,00 4,90 4,90 

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 100,00 3,95 395,00 

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 150,00 4,90 735,00 

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 50,00 5,00 250,00 

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00 62,00 62,00 

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ. 5,00 63,00 315,00 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ. 5,00 69,00 345,00 

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00 70,00 70,00 

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 20,00 0,60 12,00 

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 20,00 1,80 36,00 

35 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΑΓΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10,00 24,80 248,00 

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ. 10,00 30,00 300,00 

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ. 1,00 100,00 100,00 

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ. 1,00 105,00 105,00 

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ. 500,00 0,10 50,00 

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ. 500,00 0,10 50,00 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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ΥΛΙΚΩΝ 

 
41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ. 100,00 0,65 65,00 

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ. 100,00 0,32 32,00 

43 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ 
(ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) 

ΤΕΜ. 100,00 0,56 56,00 

44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ. 5,00 35,00 175,00 

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00 3,23 161,50 

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00 2,24 112,00 

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00 0,50 25,00 

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ. 20,00 0,70 14,00 

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ. 150,00 0,85 127,50 

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ. 5,00 28,90 144,50 

51 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
GROHE 

ΤΕΜ. 100,00 2,20 220,00 

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ. 50,00 8,80 440,00 

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 100,00 0,16 16,00 

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 30,00 0,36 10,80 

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 100,00 0,32 32,00 

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 50,00 0,48 24,00 

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ. 20,00 17,74 354,80 

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ. 20,00 14,92 298,40 

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ. 10,00 8,00 80,00 

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ. 100,00 2,50 250,00 

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ. 5,00 21,77 108,85 

62 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 20,00 11,13 222,60 

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ. 10,00 14,11 141,10 

64 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1*1/2'' 

ΤΕΜ. 10,00 26,29 262,90 

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ. 10,00 28,06 280,60 

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 10,00 5,80 58,00 

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00 12,50 250,00 

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 10,00 11,80 118,00 

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 100,00 2,50 250,00 

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 2,50 75,00 

71 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100,00 2,02 202,00 

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 100,00 2,02 202,00 

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 3,06 91,80 

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 100,00 1,21 121,00 

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 50,00 2,26 113,00 

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 50,00 2,26 113,00 

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ. 50,00 4,00 200,00 

78 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΕΜ. 10,00 8,50 85,00 

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ. 100,00 3,00 300,00 

80 
ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(ΦΙΣΙΓΓΙΟ) 

ΤΕΜ. 20,00 6,50 130,00 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ. 100,00 2,00 200,00 

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00 2,50 125,00 

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ. 30,00 2,70 81,00 

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00 3,80 190,00 

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ. 30,00 2,50 75,00 

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ. 100,00 0,28 28,00 

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ. 100,00 0,28 28,00 

88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ. 100,00 0,60 60,00 

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00 0,60 30,00 

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00 0,52 26,00 

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 20,00 1,20 24,00 

92 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ. 10,00 1,30 13,00 

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ. 100,00 1,13 113,00 

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,15 64,50 

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,80 84,00 

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 200,00 0,65 130,00 

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 100,00 1,40 140,00 

99 
ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ) 

ΜΕΤΡΑ 100,00 0,65 65,00 

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,40 72,00 

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ. 20,00 0,70 14,00 

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ. 30,00 2,42 72,60 

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ. 30,00 1,53 45,90 

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 2,35 70,50 

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 100,00 0,60 60,00 

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00 1,60 48,00 

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00 145,00 145,00 

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00 200,00 200,00 

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00 4,35 130,50 

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ. 100,00 0,73 73,00 

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ. 100,00 1,00 100,00 

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 100,00 1,53 153,00 

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 200,00 0,56 112,00 

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 100,00 0,48 48,00 

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 50,00 0,56 28,00 

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 50,00 9,80 490,00 

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ. 50,00 2,50 125,00 

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ. 5,00 2,50 12,50 

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ. 5,00 2,80 14,00 

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ. 26,00 4,00 104,00 

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ. 20,00 0,80 16,00 

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 5,80 58,00 

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 12,80 128,00 

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 18,00 180,00 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0
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126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 30,00 18,80 564,00 

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00 31,00 310,00 

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ. 30,00 18,50 555,00 

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ. 10,00 29,80 298,00 

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ 12,00 2,42 29,04 

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ 12,00 3,31 39,72 

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ 12,00 4,92 59,04 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 19995,15 

  
 

ΦΠΑ 24% 4798,84 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24793,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα, 25/02/2020 

Ο συντάκτης 
 
 
 
 
 

Μίχος  Κωνσταντίνος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Τσιώλης Παναγιώτης 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο Διευθυντής 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου 
 
 
 

Τσεκούρας Θεοφάνης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ. 27,00   

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ. 20,00   

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00   

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00   

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 5,00   

9 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) 

ΤΕΜ. 200,00   

10 
ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ 
ΚΡΥΟ) 

ΤΕΜ. 50,00   

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ. 10,00   

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ. 50,00   

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ. 100,00   

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ. 20,00   

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00   

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00   

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 100,00   

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ. 30,00   

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ. 30,00   

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ. 30,00   

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ. 10,00   

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 20,00   

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ. 50,00   

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00   

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ. 1,00   

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 100,00   

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 150,00   

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 50,00   

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00   

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ. 5,00   

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ. 5,00   

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00   

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 20,00   

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 20,00   

35 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΑΓΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10,00   

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ. 10,00   

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ. 1,00   

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ. 1,00   

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ. 500,00   

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ. 500,00   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ. 100,00   

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ. 100,00   

43 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ 
(ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) 

ΤΕΜ. 100,00   

44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ. 5,00   

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00   

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00   

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00   

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ. 20,00   

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ. 150,00   

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ. 5,00   

51 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
GROHE 

ΤΕΜ. 100,00   

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ. 50,00   

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 100,00   

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 30,00   

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 100,00   

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 50,00   

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ. 20,00   

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ. 20,00   

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ. 10,00   

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ. 100,00   

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ. 5,00   

62 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 20,00   

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ. 10,00   

64 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1*1/2'' 

ΤΕΜ. 10,00   

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ. 10,00   

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 10,00   

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00   

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 10,00   

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 100,00   

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

71 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100,00   

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 100,00   

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 100,00   

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 50,00   

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 50,00   

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ. 50,00   

78 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΕΜ. 10,00   

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ. 100,00   

80 
ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(ΦΙΣΙΓΓΙΟ) 

ΤΕΜ. 20,00   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ. 100,00   

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00   

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ. 30,00   

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00   

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ. 30,00   

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ. 100,00   

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ. 100,00   

88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ. 100,00   

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00   

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00   

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 20,00   

92 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00   

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ. 10,00   

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ. 100,00   

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00   

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00   

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 200,00   

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 100,00   

99 
ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ) 

ΜΕΤΡΑ 100,00   

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ. 20,00   

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ. 20,00   

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ. 30,00   

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ. 30,00   

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 100,00   

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00   

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00   

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ. 100,00   

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ. 100,00   

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 100,00   

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 200,00   

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 100,00   

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 50,00   

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 50,00   

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ. 50,00   

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ. 5,00   

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ. 5,00   

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ. 26,00   

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ. 20,00   

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 30,00   

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ. 30,00   

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ. 10,00   

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ 12,00   

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ 12,00   

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ 12,00   

  
 

ΣΥΝΟΛΟ  

  
 

ΦΠΑ 24%  

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ.   

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ.   

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

9 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) 

ΤΕΜ.   

10 
ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ 
ΚΡΥΟ) 

ΤΕΜ.   

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ.   

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ.   

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ.   

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ.   

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ.   

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ.   

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ.   

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ.   

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ.   

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ.   

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ.   

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ.   

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ.   

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ.   

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ.   

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ.   

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ.   

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ.   

35 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΑΓΑΡΑ 

ΤΕΜ.   

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ.   

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ.   

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ.   

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ.   

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ.   

41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ.   

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ.   

43 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ 
(ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) 

ΤΕΜ.   

44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ.   

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ.   

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ.   

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ.   

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ.   

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ.   

51 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ GROHE ΤΕΜ.   

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ.   

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ.   

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ.   

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ.   

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ.   

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ.   

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ.   

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ.   

62 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1/2'' 

ΤΕΜ.   

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ.   

64 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1*1/2'' 

ΤΕΜ.   

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ.   

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ.   

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ.   

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

71 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΤΕΜ.   

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ.   

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ.   

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ.   

78 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΕΜ.   

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ.   

80 
ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(ΦΙΣΙΓΓΙΟ) 

ΤΕΜ.   

81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ.   

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ.   

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ.   

88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ.   

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

92 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΕΜ.   

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ.   

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ.   

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ   

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ   

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ   

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ   

99 
ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ) 

ΜΕΤΡΑ   

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ.   

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ.   

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ.   

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ.   

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ   

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ.   

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ.   

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ.   

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ.   

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ.   

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ.   

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ.   

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ.   

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ.   

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ.   

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ.   

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ.   

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ.   

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ.   

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων  
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ.   

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ.   

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ   

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ   

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ   

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ           /       /2020 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

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) ..................... 

                                                           
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. 
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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 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) 

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.-

                                                           
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.  
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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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 

                                                           
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. 
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σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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) 

                                                           
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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΄ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Δημόσια Σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΤΜΗΜΑ    ………………………………………….» για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών 

Στα Ιωάννινα σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος 

………………………………..  με Α.Φ.Μ. …………………….. και Δ.Ο.Υ………………………. , και εκπροσωπείται νόμιμα 

από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 

εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που 

εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 

εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και 

έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια …………………………………………………. ειδών (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. για τις 

ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την 

προφορική ή έγγραφη (μέσω fax, ή email) ειδοποίηση της υπηρεσίας με τον προμηθευτή. Η έγγραφη 

ειδοποίηση - παραγγελία θα εκτυπώνεται και θα κρατείται ως αποδεικτικό παραγγελίας. 

Τόπος παράδοσης ορίζονται το εργοτάξιο (αποθήκη Δήμου) ή οι ακριβείς θέσεις εντός των ορίων του 

Δήμου, που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του Δήμου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 

σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται πάντα, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου 

παράδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στην 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής της Σύμβασης. 
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Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής 

τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει 

εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.2 Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 

2020, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του 

Δήμου.  

                                                           
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

2 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-

2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 

του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με 

τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017), έως το 

τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ήτοι έως 31.12.2020. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την Νο ……………………….. 

εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………….  ποσού ……………….. ευρώ . 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 

που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ......................................................................... καταθέτω την 
την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

1 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων φαιού 
χρώματος τύπου 
Πόρτλαντ, ιπτάμενης 
τέφρας - ποζολάνης 
κατηγορίας αντοχής 
42,5 Mpa των 40 
χγρ./σάκο 

ΤΕΜ. 2000,00     

2 

Προμήθεια σάκων 
τσιμέντων χρώματος  
λευκού τύπου 
Πόρτλαντ, τυπικής 
αντοχής 42,5 Mpa των 
25 χγρ./σάκο. 

ΤΕΜ. 1000,00     

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

   Φ.Π.Α. 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 
Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .............................................................................................καταθέτω 
την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ80, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 28,00    

2 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ100, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 41,00    

3 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
των έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο 
κλπ, τσιμεντοσωλήνων, 
προκατασκευασμένων πρεσαριστών 
άοπλων τσιμεντοσωλήνων από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15) 
διαμέτρου Φ120, σύμφωνα με την 
Π.Τ.Π. Τ110 εν ξηρώ ή μέσα σε 
νερό. 

ΤΕΜ. 10,00    

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:   
  Φ.Π.Α. 24% €:   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:   

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη της σύμβασης του έτους και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.   

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ......................................................................... καταθέτω την προσφορά μου με 
συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Aντιολισθηρές πλάκες, 
έγχρωμες, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 1200,00   

2 Aντιολισθηρές πλάκες λευκές 
τυποποιημένων διαστάσεων 
50x50 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 600,00   

3 
Aντιολισθηρές πλάκες γκρι, 
τυποποιημένων διαστάσεων 
40x40 cm, από σκυρόδεμα, 
πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 13590,00   

4 
Aντιολισθηρές πλάκες 
λευκές, τυποποιημένων 
διαστάσεων 40x40 cm, από 
σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. 

ΤΕΜ. 200,00   

5 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 12/15, 
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με 
απότμηση, σύμφωνα με τις 
Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, 
κόμβων κ.λ.π., 

ΤΕΜ. 800,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

  
Φ.Π.Α. 24%  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

              
Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:    
Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με τις τιμές της 
προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .............................................................................................καταθέτω 
την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές για το κάθε είδος και για όλο το έτος 2020: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ315 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό. 

Μέτρο 75,00   

2 

Προμήθεια και μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των 
έργων με τις οποιεσδήποτε 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, 
σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς 41 
(με ελαστικούς δακτύλιους) Φ400 εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό 

Μέτρο 118,00   

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:  
  Φ.Π.Α. 24% €:  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €:  

 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και με 
τις τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.   

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  & ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι 
δική μου. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ        /         /2020 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ. 27,00   

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ. 20,00   

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ. 10,00   

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00   

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 10,00   

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 5,00   

9 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) 

ΤΕΜ. 200,00   

10 
ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ 
ΚΡΥΟ) 

ΤΕΜ. 50,00   

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ. 10,00   

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ. 50,00   

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ. 100,00   

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ. 20,00   

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00   

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 150,00   

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 100,00   

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ. 30,00   

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ. 30,00   

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ. 30,00   

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ. 10,00   

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ. 20,00   

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ. 50,00   

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00   

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ. 1,00   

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 100,00   

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ. 150,00   

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 50,00   

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00   

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ. 5,00   

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ. 5,00   

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1,00   

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 20,00   

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 20,00   

35 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΑΓΑΡΑ 

ΤΕΜ. 10,00   

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ. 10,00   

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ. 1,00   

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ. 1,00   

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ. 500,00   

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ. 500,00   

41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ. 100,00   

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ. 100,00   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

43 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ 
(ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) 

ΤΕΜ. 100,00   

44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ. 5,00   

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00   

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ. 50,00   

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ. 50,00   

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ. 20,00   

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ. 150,00   

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ. 5,00   

51 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
GROHE 

ΤΕΜ. 100,00   

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ. 50,00   

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 100,00   

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ. 30,00   

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 100,00   

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ. 50,00   

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ. 20,00   

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ. 20,00   

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ. 10,00   

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ. 100,00   

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ. 5,00   

62 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1/2'' 

ΤΕΜ. 20,00   

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ. 10,00   

64 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1*1/2'' 

ΤΕΜ. 10,00   

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ. 10,00   

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 10,00   

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00   

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 10,00   

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 100,00   

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

71 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100,00   

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 100,00   

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 100,00   

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ. 50,00   

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ. 50,00   

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ. 50,00   

78 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΕΜ. 10,00   

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ. 100,00   

80 
ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(ΦΙΣΙΓΓΙΟ) 

ΤΕΜ. 20,00   

81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ. 100,00   

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00   

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ. 30,00   

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ. 50,00   

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ. 30,00   

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ. 100,00   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ. 100,00   

88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ. 100,00   

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00   

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 50,00   

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ. 20,00   

92 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΕΜ. 20,00   

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ. 10,00   

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ. 100,00   

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00   

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ 30,00   

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 200,00   

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 100,00   

99 
ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ) 

ΜΕΤΡΑ 100,00   

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ. 20,00   

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ. 20,00   

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ. 30,00   

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ. 30,00   

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ 100,00   

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 30,00   

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00   

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1,00   

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ. 30,00   

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ. 100,00   

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ. 100,00   

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 100,00   

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ. 200,00   

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 100,00   

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ. 50,00   

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ. 50,00   

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ. 50,00   

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ. 5,00   

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ. 5,00   

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ. 26,00   

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ. 20,00   

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 30,00   

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ. 10,00   

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ. 30,00   

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ. 10,00   

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ 12,00   

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ 12,00   

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ 12,00   

  
 

ΣΥΝΟΛΟ  

  
 

ΦΠΑ 24%  

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ          /         /2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2 ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ.   

2 ΒΑΝΑ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ  ΤΕΜ.   

3 ΒΑΝΑ 1'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

4 ΒΑΝΑ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

5 ΒΑΝΑ 1&1/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ.   

6 ΒΑΝΑ 1&1/4’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

7 ΒΑΝΑ 1&1/2’’  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

8 ΒΑΝΑ 2”  ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

9 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  1/2”  
(ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ) 

ΤΕΜ.   

10 
ΒΡΥΣΗ  ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟ 
ΚΡΥΟ) 

ΤΕΜ.   

11 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ.   

12 ΓΩΝΙΑ Φ25  ΤΕΜ.   

13 ΓΩΝΙΑ Φ20  ΤΕΜ.   

14 ΓΩΝΙΑ Φ22 ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΜ.   

15 ΓΩΝΙΑ 1/2 Μ.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

16 ΓΩΝΙΑ 1/2 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

17 ΓΩΝΙΑ 3/4 Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ.   

18 ΓΩΝΙΑ Φ75/90⁰  ΤΕΜ.   

19 ΓΩΝΙΑ Φ100/45⁰  ΤΕΜ.   

20 ΓΩΝΙΑ Φ100/90⁰  ΤΕΜ.   

21 ΓΩΝΙΑ Φ110/45⁰  ΤΕΜ.   

22 ΓΩΝΙΑ Φ125/45⁰ ΑΠΛΗ ΤΕΜ.   

23 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/2Χ18Χ2 ΤΕΜ.   

24 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΙΣΙΟ 1/2'' ΤΕΜ.   

25 ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΡΑΚΟΡ Φ16Χ0,5 ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2Χ3/4 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ.   

27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΓΩΝΙΑ  ΤΕΜ.   

28 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ.   

29 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ.   

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’  ΤΕΜ.   

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1¼’’  ΤΕΜ.   

32 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ.   

33 ΚΑΜΠΥΛΗ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

34 ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ.   

35 
ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΙΑΓΑΡΑ 

ΤΕΜ.   

36 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VALSIR ΤΕΜ.   

37 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/60 ΤΕΜ.   

38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 30/70 ΤΕΜ.   

39 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 1/2" ΤΕΜ.   

40 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΦΛΑΝΤΖΑ) 3/4" ΤΕΜ.   

41 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΧΟΥΦΤΑ) ΤΕΜ.   

42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ (ΚΑΠΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ.   

43 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣ 
(ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ) 

ΤΕΜ.   

44 ΛΕΚΑΝΗ Π.Σ. ΤΕΜ.   

45 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΕΜ.   

46 ΜΑΣΤΟΣ Φ20Χ1/2 ΘΥΛΗΚΟΣ ΤΕΜ.   

47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ.   

48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’’  ΤΕΜ.   

49 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' ΤΕΜ.   

50 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 16 BAR ΤΕΜ.   

51 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ GROHE ΤΕΜ.   

52 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΜΟ ΤΕΜ.   

53 ΜΟΥΦΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

54 ΜΟΥΦΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΜ.   

55 ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ.   

56 ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΜ.   

57 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΤΕΜ.   

58 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΓΕΦΥΡΑ) ΤΕΜ.   

59 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ.   

60 ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ Ν1 ΤΕΜ.   

61 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ50 ΤΕΜ.   

62 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1/2'' 

ΤΕΜ.   

63 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΤΕΜ.   

64 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
1*1/2'' 

ΤΕΜ.   

65 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 2'' ΤΕΜ.   

66 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1''Χ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

67 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ.   

68 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 1/2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΤΕΜ.   

69 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΘΥΛΗΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

70 ΡΑΚΟΡ 1/2Χ18Χ2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

71 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΤΕΜ.   

72 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ½ΧΦ16  ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ.   

73 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   

74 ΡΑΚΟΡ 1/2ΧΦ16 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

75 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ.   

76 ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ.   

77 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ.   

78 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

ΤΕΜ.   

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32Χ1&1/4   ΤΕΜ.   

80 
ΣΙΛΟΚΟΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
(ΦΙΣΙΓΓΙΟ) 

ΤΕΜ.   

81 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

82 ΣΠΙΡΑΛ 50 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

83 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

84 ΣΠΙΡΑΛ 100 ΕΚ.  ΤΕΜ.   

85 ΣΠΙΡΑΛ 40 ΕΚ. 1/2X3/4''  ΤΕΜ.   

86 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΤΕΜ.   

87 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΤΕΜ.   

88 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΜΟΝO ΤΕΜ.   

89 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ50 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

90 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ75 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

91 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ125 ΜΟΝΟ ΤΕΜ.   

92 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4Χ1/2'' 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΕΜ.   

93 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1Χ3/4'' ΤΕΜ.   

94 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18Χ2 (Μ.Μ.) ΤΕΜ.   

95 ΣΩΛΗΝΑ 1/2  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ   

96 ΣΩΛΗΝΑ 3/4  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΡΑ   

97 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ   

98 ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΡΑ   

99 
ΣΩΛΗΝΑ Φ18Χ2,5 ΜΠΛΕ (ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ) 

ΜΕΤΡΑ   

100 ΣΩΛΗΝΑ  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

101 ΣΩΛΗΝΑ  Φ40 1Μ. ΤΕΜ.   

102 ΣΩΛΗΝΑ  Φ50 1Μ. ΤΕΜ.   

103 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 1Μ. ΤΕΜ.   

104 ΣΩΛΗΝΑ Φ75 0,5Μ. ΤΕΜ.   

105 ΣΩΛΗΝΑ Φ100 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

106 ΣΩΛΗΝΑ Φ16Χ2 ΜΠΛΕ  ΜΕΤΡΑ   

107 ΣΩΛΗΝΑ Φ75  6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ   

108 ΣΩΜΑΤΑ ΤΡΙΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ.   

109 ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 905/20 ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ.   

110 ΤΑΦ 18Χ1/2Χ18Χ2 ΓΙΑ ΡΕΧ ΤΕΜ.   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δαπάνη σε ευρώ (€) για μία μονάδα ανά είδος 
υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

Αριθμητικώς σε ευρώ Ολογράφως σε ευρώ 

111 ΤΑΦ 3/4'' ΤΕΜ.   

112 ΤΑΦ Φ25 ΤΕΜ.   

113 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ.   

114 ΤΑΦ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΜ.   

115 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ.   

116 ΤΑΠΑ ΘΥΛΗΚΗ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ.   

117 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜ.   

118 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν12 ΤΕΜ.   

119 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν14 ΤΕΜ.   

120 ΤΣΕΡΚΙ 10 Μ ΣΤΕΝΟ Ν16 ΤΕΜ.   

121 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ.   

122 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜ.   

123 ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

124 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

125 ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

126 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

127 ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ.   

128 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ Α15 ΤΕΜ.   

129 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ.  ΤΕΜ.   

130 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15  ΜΕΤΡΑ   

131 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΜΕΤΡΑ   

132 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22  ΜΕΤΡΑ   

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ           /       /2020 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6125 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Καπλάνη 7, Ιωάννινα 45444 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Λαδιάς 

- Τηλέφωνο: 26513 61334 - Fax 26510 74441 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gladias@ioannina.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.ioannina.g 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, 

πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά), CPV 44111200-3, 44164200-9, 44114250-9, 

44114200-4, 44160000-9, 44115210-4.   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6125  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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