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Λέρος,  29/10/2020 

     Αριθ. Πρωτ.:7243 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Υδραυλικού υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού  Ευρώ 69.526,90 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 % , 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
                                                         
 

Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου,  για τη διενέργεια της προμήθειας  
«Υδραυλικού υλικού Δήμου Λέρου» Προϋπολογισμού  Ευρώ 69.526,90 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17 %» 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος της προμήθειας 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/2020 Μελέτη της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα 
ισχύουν: 
 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 
4) Τις διατάξεις του N.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 





 

 

6) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7) Τις διατάξεις του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

8) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
9) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011 ) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

10) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

11) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

12) Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

13) Την υπ’ αρ. Π1/2380//2012/Β’3400 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». 

14) Την υπ’ αρ. 11389/1993/Β’185 ΚΥΑ «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει (άρθρο 377 παρ.1 περ. 82 του Ν. 4412/2016)  15) Τις 
διατάξεις του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15) Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 
16) Την υπ’ αρ. 57654/23.05.2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας & διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ».  
17) Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός  της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
18)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

19) Τα άρθρο 43-45 του Ν. 4605/2019, περί «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

20) Το Πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ. 6585/08-10-2020  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ  20REQ007443622.  

21) Α.Την με αριθμό 376/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΤ0ΩΩΛΓ-0ΘΟ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007444482.  

      Β. Την με αριθμό 377/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω0ΝΝΩΛΓ-ΕΗΞ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007444507 
      Γ. Την με αριθμό 378/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΦΣ4ΩΛΓ-0ΜΜ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007444516 
     Δ Την με αριθμό 379/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 69ΔΑΩΛΓ-ΓΧΛ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007444585 





 

 

     Ε. Την με αριθμό 380/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΜΙΝΩΛΓ-ΥΤΠ που 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007444628 
      
22) Την με αριθμό ……/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ :………….) με την 

οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης 
της παρούσας, 

23)  Τους όρους της παρούσας   
24) Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,   

 

Προσκαλεί 
 

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη  
αναδόχου,  για την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας.  

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου 

Οδός: Πλάτανος  

Ταχ.Κωδ.: 85400 

Τηλ.: 2244023632 

Telefax: 2247360240 

E-mail: promithiondlerou@yahoo.com 

Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

 
Κωδικός NUTS:  Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
NUTS 1: GR4  (Νησιά  Αιγαίου-Κρήτη) 
NUTS 2: GR 42 (Δωδεκάνησα) 
Ιστοσελίδα: www.leros.gr 
H Αναθέτουσα αρχή είναι τοπική αρχή (Δήμος) και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 29/2020 (ΑΔΑ:Ω54ΑΩΛΓ-ΗΝ5) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η Περίληψη της Διακήρυξης, 
β) η Παρούσα Διακήρυξη, με τα παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της. 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) Την υπ’ αριθμ. 38/2020 μελέτη προμήθειας της  Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου Λέρου.   

http://www.leros.gr/
http://www.leros.gr/




 

 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση 
στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου 
μας www.leros.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο 
γραφείο προμηθειών του Δήμου Λέρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, αναλάβουν τα έξοδα της δαπάνης της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των ελληνικών ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης με  ηλεκτρονικό μέσο  αποστέλλοντας 
απλοποιημένη αίτηση στο παραπάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού ανέρχεται 
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), (άρθρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 
όπως αντικατ. με τη παρ 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19 ). 
 
 
  

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΕΡΟΥ» όπως περιγράφεται 

στην υπ΄αριθμ. 38/2020 Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν  να καταθέσουν προσφορά ανά κατηγορία .     

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά υπερβαίνει 
τη μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και ένα (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της. 

 
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 69.526,90 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%  και αναλύεται σε:   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

ΚΑ 25.6662.0008 (40.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 

6 τεμ. 19,00 114,00 

2 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2" 

5 τεμ. 37,00 185,00 

3 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4" Χ 1/2" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

30 τεμ. 6,40 192,00 

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ1 1/2" 

20 τεμ. 4,20 84,00 

5 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 20 τεμ. 5,00 100,00 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.leros.gr/




 

 

2"Χ1 " 

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ2 1/2" 

10 τεμ. 16,90 169,00 

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  
3"Χ4" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

8 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
4"Χ2 1/2" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

9 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3"Χ2 1/2" 

6 τεμ. 21,00 126,00 

10 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
2"Χ4" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

11 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ2 1/2" 

10 τεμ. 10,20 102,00 

12 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ2" 

10 τεμ. 4,50 45,00 

13 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ11/4" 

20 τεμ. 2,50 50,00 

14 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ1" 

20 τεμ. 3,00 60,00 

15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63Χ63 15 τεμ. 35,35 530,25 

16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ50Χ50 15 τεμ. 19,60 294,00 

17 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ40Χ40 15 τεμ. 14,20 213,00 

18 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  2” 20 τεμ. 4,85 97,00 

19 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  4” 5 τεμ. 46,00 230,00 

20 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 2” 20 τεμ. 5,35 107,00 

21 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΘΗΛ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 59,40 297,00 

22 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΑΡΣ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 62,00 310,00 

23 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75ΧΦ75  (ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 86,00 430,00 

24 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 20,80 312,00 

25 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 20,80 312,00 

26 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 10,50 157,50 

27 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 10,50 157,50 

28 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 8,90 133,50 

29 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 8,90 133,50 

30 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΑΡΣ  

15 τεμ. 3,35 50,25 

31 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΘΗΛ 

40 τεμ. 3,90 156,00 

32 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 28Χ3Χ1" ΘΗΛ 

40 τεμ. 4,20 168,00 

33 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  28Χ3Χ1" ΑΡΣ 

40 τεμ. 4,20 168,00 





 

 

34 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 400 τεμ. 0,08 32,00 

35 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 400 τεμ. 0,06 24,00 

36 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ. 6,90 69,00 

37 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 2,40 48,00 

38 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 1,40 28,00 

39 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 1,10 22,00 

40 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3”ΕΝΙΣΧ 4 τεμ. 31,00 124,00 

41 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ63  90ο 

6 τεμ. 8,80 52,80 

42 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ75  90ο 

6 τεμ. 12,00 72,00 

43 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ90  90ο  

6 τεμ. 17,00 102,00 

44 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ110  90ο 

6 τεμ. 29,00 174,00 

45 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  11ο 

2 τεμ. 98,00 196,00 

46 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  45ο 

2 τεμ. 110,00 220,00 

47 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  11ο 

2 τεμ. 245,00 490,00 

48 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  45ο 

2 τεμ. 290,00 580,00 

49 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ50  16 ΑΤΜ 

100 μ. 1,90 190,00 

50 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ40  16 ΑΤΜ 

100 μ. 1,40 140,00 

51 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ63  16 ΑΤΜ 

100 μ. 3,00 300,00 

52 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2"X3/4" 

10 τεμ. 12,90 129,00 

53 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"X1" 

10 τεμ. 16,50 165,00 

54 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ50 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 10,50 210,00 

55 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 12,30 246,00 

56 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

19 τεμ. 13,60 258,40 

57 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 16,30 326,00 

58 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 17,50 350,00 

59 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 

20 τεμ. 18,50 370,00 





 

 

ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

60 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 18,90 189,00 

61 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ110 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 24,90 249,00 

62 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 26,50 265,00 

63 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 26,90 269,00 

64 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 40,80 408,00 

65 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

5 τεμ. 42,00 210,00 

66 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ200 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

8 τεμ. 59,00 472,00 

67 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ250 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 62,00 620,00 

68 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ280 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

5 τεμ. 69,00 345,00 

69 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ50 

4 τεμ. 38,00 152,00 

70 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ60/65 

4 τεμ. 40,00 160,00 

71 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ50 

4 τεμ. 42,00 168,00 

72 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ60/65 

4 τεμ. 44,00 176,00 

73 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ80 

10 τεμ. 48,00 480,00 

74 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ80 

4 τεμ. 57,50 230,00 

75 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ100 

4 τεμ. 59,00 236,00 

76 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ100 

4 τεμ. 70,00 280,00 

77 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ125 

2 τεμ. 77,00 154,00 

78 
ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ Φ100 

2 τεμ. 71,00 142,00 

79 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 3" 

3 τεμ. 102,00 306,00 

80 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 3 τεμ. 89,00 267,00 





 

 

ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 90 

81 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 4" 

3 τεμ. 169,00 507,00 

82 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 110 

3 τεμ. 210,00 630,00 

83 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ  

10 τεμ. 13,90 139,00 

84 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 13,90 139,00 

85 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ. 18,50 185,00 

86 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 18,50 185,00 

87 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ. 32,50 325,00 

88 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 32,50 325,00 

89 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 63  

10 τεμ. 44,00 440,00 

90 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1 1/4” 

10 τεμ. 7,10 71,00 

91 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 2 1/2” 

5 τεμ. 18,50 92,50 

92 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ. 8,50 85,00 

93 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ. 4,60 9,20 

94 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 1" (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

1 τεμ. 12,00 12,00 

95 
ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ 
GAS 

10 τεμ. 8,00 80,00 

96 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ. 59,00 118,00 

97 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 4 τεμ. 45,00 180,00 

98 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 2"  Φ220 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

6 τεμ. 7,90 47,40 

99 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 21/2"- 3"-4"  
Φ300 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

2 τεμ. 21,00 42,00 

100 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 49-71 

20 τεμ. 20,20 404,00 

101 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 62-84 

20 τεμ. 24,40 488,00 

102 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~80-102 

20 τεμ. 30,00 600,00 

103 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~97-127 

20 τεμ. 49,00 980,00 

104 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~123-153 

10 τεμ. 53,00 530,00 

105 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~151-181 

10 τεμ. 60,00 600,00 

106 ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 10 τεμ. 105,00 1050,00 





 

 

ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~170-200 

107 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~198-228 

10 τεμ. 112,00 1120,00 

108 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~211-241 

10 τεμ. 119,00 1190,00 

109 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~235-265 

10 τεμ. 109,00 1090,00 

110 ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Φ90 6 τεμ. 35,00 210,00 

111 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ110 

8 τεμ. 42,00 336,00 

112 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ125 

6 τεμ. 76,00 456,00 

113 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ140 

6 τεμ. 82,00 492,00 

114 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ160 

6 τεμ. 90,00 540,00 

115 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ200 

2 τεμ. 129,00 258,00 

116 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ250 

2 τεμ. 290,00 580,00 

117 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 50/60 ~ 49-71 

4 τεμ. 29,00 116,00 

118 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 65/80 ~ 80-102 

4 τεμ. 39,00 156,00 

119 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 100 ~ 97-127 

4 τεμ. 58,00 232,00 

120 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ125 

2 τεμ. 158,00 316,00 

121 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ140 

2 τεμ. 165,00 330,00 

122 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ160 

2 τεμ. 185,00 370,00 

123 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ200 

2 τεμ. 319,00 638,00 

124 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ65 

2 τεμ. 68,00 136,00 

125 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ80 

2 τεμ. 88,00 176,00 

126 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ100 

2 τεμ. 117,00 234,00 

127 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ125 

2 τεμ. 154,00 308,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 33.846,60 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7131.0008 (4.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

   

1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 109 17,50 1.907,50 





 

 

110mm 

2 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 145-
150mm ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 

60 25,00 1.500,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 3.407,50 

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7135.0002 (5.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

   

1 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ D 400-ΚΥΚΛΙΚΑ 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). 
 
Φ800Χ100mm Εξωτερικά  Φ600mm 
Εσωτερικά 

4  85,50 342,00 

2 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). 
 
400Χ400Χ45 mm Εξωτερικά  
300Χ300mm Εσωτερικά 

5 26,00 130,00 

3 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

5 44,00 220,00 





 

 

προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
 
500Χ500Χ50 mm Εξωτερικά  
400Χ400mm Εσωτερικά 

4 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ D400 
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 
 
400Χ700Χ60 mm Εξωτερικά  
300Χ600mm Εσωτερικά 

2 84,00 168,00 

5 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ C250  
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
200Χ1000Χ35 mm Εξωτερικά  
150Χ900mm Εσωτερικά 

2 35,00 70,00 

6 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :     
1200mm*1200mm    ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   1100mm*1100mm      
ΒΑΡΟΣ :215kgr 

2 410,00 820,00 

7 
Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ C 
250 , ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 

2 250,00 500,00 





 

 

(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να είναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   
1000mm*1000mm*      ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  900mm*900mm       
ΒΑΡΟΣ :120kgr 

8 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1000mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    900mm*900mm     
ΒΑΡΟΣ :168kgr 

4 350,00 1.400,00 

9 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1500mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    1300mm*800mm     
ΒΑΡΟΣ :245kgr 

1 590,00 590,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 4.240,00 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
 ΚΑ 25.7131.0005 (10.000,00 €) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

   

1 ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 54 μ. 8,00 432,00 





 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

41  Φ160 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

2 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ200 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

72 μ. 12,80 921,60 

3 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 160/125 

10 τεμ. 8,90 89,00 

4 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/125 

15 τεμ. 12,00 180,00 

5 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/160 

10 τεμ. 12,90 129,00 

6 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ160  

10 τεμ. 6,40 64,00 

7 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ200 

10 τεμ. 11,90 119,00 

8 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ160  

10 τεμ. 4,90 49,00 

9 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ200  

10 τεμ. 12,00 120,00 

10 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ160  

10 τεμ. 6,50 65,00 

11 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ200  

10 τεμ. 14,00 140,00 

12 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
115Χ135Χ300 

5 τεμ. 128,00 640,00 

13 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
155Χ165Χ300 

5 τεμ. 144,00 720,00 

14 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
195Χ205Χ400 

4 τεμ. 330,00 1320,00 

15 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
235Χ255Χ350 

4 τεμ. 216,00 864,00 

16 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
245Χ255Χ350 

4 τεμ. 260,00 1040,00 

17 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 2,25ΜΜ 

2 kg 3,50 7,00 

18 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 3,25ΜΜ 

3 kg 4,00 12,00 

19 

ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Φ200-Φ400 ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
CONTROLLER 2,5 BAR ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 10Μ 1/2" 
για κομπρεσέρ αέρα.  

1 τεμ. 940,00 940,00 

20 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 150 ~ 151-181 

4 τεμ. 67,00 268,00 

21 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 200 ~ 170-200 

4 τεμ. 94,00 376,00 

22 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 86 - 91 
(3") 

10 τεμ. 3,40 34,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4   8.529,60 





 

 

 

ΚΑ 30.6661.0005 (11.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ 

30 τεμ. 1,15 34,50 

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1" ΘΗΛ 

30 τεμ. 1,15 34,50 

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ 

40 τεμ. 1,85 74,00 

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΘΗΛ 

40 τεμ. 1,85 74,00 

5 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-RT 
ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ30 Φ18Χ2,5 
12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 0,80 320,00 

6 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3  12,5 ΑΤΜ 

600 μ. 0,65 390,00 

7 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ PEX Φ28Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 0,90 360,00 

8 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ32Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 1,10 440,00 

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ18Χ1/2” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 1,80 18,00 

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ18Χ1/2” ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 1,80 18,00 

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3/4” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 2,10 21,00 

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 5,10 51,00 

13 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 4,90 49,00 

14 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2” ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 

20 τεμ. 5,90 118,00 

15 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΔΙΑΦΑ 10 τεμ. 4,50 45,00 

16 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΛΕΥΚ 10 τεμ. 4,50 45,00 

17 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ 
ΟΠΗΣ  

5 τεμ. 38,00 190,00 

18 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΥ 
ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ  

5 τεμ. 88,00 440,00 

19 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 

10 τεμ. 8,90 89,00 

20 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 1/4" Χ Φ63 10 τεμ. 18,00 180,00 

21 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥ  

5 τεμ. 5,50 27,50 

22 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
ΑΕΡΟΣ 

5 τεμ. 2,80 14,00 

23 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ40 

30 μ. 0,87 26,10 

24 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ50 

30 μ. 1,15 34,50 

25 ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 30 μ. 1,60 48,00 





 

 

ATM   Φ63 

26 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ75 

30 μ. 1,95 58,50 

27 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ100 

30 μ. 2,80 84,00 

28 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ. 1,90 38,00 

29 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ. 2,22 44,40 

30 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ. 3,20 64,00 

31 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ. 3,06 61,20 

32 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

10 τεμ. 4,50 45,00 

33 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 4,50 45,00 

34 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ. 3,00 60,00 

35 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ. 3,00 60,00 

36 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ. 2,09 41,80 

37 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ. 2,00 40,00 

38 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ. 1,20 24,00 

39 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ. 1,30 26,00 

40 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"Χ1/2" 

10 τεμ. 6,90 69,00 

41 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4X1/2" 

10 τεμ. 7,70 77,00 

42 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"X1/2" 

10 τεμ. 9,60 96,00 

43 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1/2" 

20 τεμ. 2,82 56,40 

44 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 3/4" 

20 τεμ. 3,68 73,60 

45 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1" 

20 τεμ. 6,56 131,20 

46 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1/2”  ΑΡΣ 

5 τεμ. 6,30 31,50 

47 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 3/4”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 7,00 105,00 

48 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 9,50 142,50 

49 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1 1/2”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 13,50 202,50 

50 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 2”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 23,80 357,00 

51 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  3/4" X 1/2" 

30 τεμ. 1,10 33,00 

52 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X 1/2" 

30 τεμ. 1,82 54,60 

53 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X3/4" 

30 τεμ. 1,82 54,60 





 

 

54 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1/2” 50 τεμ. 0,70 35,00 

55 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  3/4” 50 τεμ. 1,10 55,00 

56 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 ” 30 τεμ. 1,60 48,00 

57 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/4” 10 τεμ. 3,20 32,00 

58 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/2” 20 τεμ. 3,30 66,00 

59 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ32Χ32Χ3 

40 τεμ. 8,00 320,00 

60 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ28Χ28Χ3 

40 τεμ. 5,90 236,00 

61 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ22Χ22Χ3 

40 τεμ. 3,30 132,00 

62 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ18Χ18Χ2,5 

40 τεμ. 2,60 104,00 

63 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ3/4”  

50 τεμ. 1,10 55,00 

64 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ1/2" 

60 τεμ. 1,30 78,00 

65 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3/4"Χ1/2" 

20 τεμ. 0,60 12,00 

66 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ1" 

5 τεμ. 1,90 9,50 

67 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΘΗΛΥΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ. 2,80 56,00 

68 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ. 2,80 56,00 

69 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2" 30 τεμ. 1,55 46,50 

70 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4" 30 τεμ. 2,10 63,00 

71 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1" 30 τεμ. 3,45 103,50 

72 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1/2” 50 τεμ. 0,82 41,00 

73 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 3/4” 50 τεμ. 0,80 40,00 

74 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1” 20 τεμ. 1,30 26,00 

75 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1 1/2” 20 τεμ. 3,20 64,00 

76 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 600 τεμ. 0,08 48,00 

77 
ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 

600 τεμ. 0,06 36,00 

78 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 10 τεμ. 3,00 30,00 

79 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1/2” 

20 τεμ. 2,10 42,00 

80 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 3/4” 

20 τεμ. 2,50 50,00 

81 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1” 

20 τεμ. 3,90 78,00 

82 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" 

20 τεμ. 2,50 50,00 

83 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" 

40 τεμ. 3,60 144,00 

84 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

6 τεμ. 5,90 35,40 

85 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2"  

20 τεμ. 2,60 52,00 





 

 

86 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4"  

30 τεμ. 3,60 108,00 

87 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

30 τεμ. 6,20 186,00 

88 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ. 6,90 69,00 

89 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ. 8,50 85,00 

90 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ. 4,60 9,20 

91 
ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ 
GAS 

10 τεμ. 8,00 80,00 

92 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ. 59,00 118,00 

93 ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΠΡΑΣΙΝΗ)  11/2"  90 μ. 8,90 801,00 

94 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

60 μ. 6,40 384,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 9.401,00 

 ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4+5) 59.424,70 

 Φ.Π.Α 17% 10.102,20 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 69.526,90 

 
 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Α: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται: 

 από Ιδίους Πόρους του Δήμου και βαρύνει τους κωδικούς 25.6662.0008, 25.7131.0008, 
25.7135.0002, 25.7131.0005 και 30.6661.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου  (υπ’ αριθ. 
376,377,378,379,380 08-10-2020 Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση και τη 
διάθεση της πίστωσης) 

 
Δ. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, 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.  
 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. 
 
Γ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο ΛΕΡΟΥ και αποδίδεται από τον ανάδοχο.  
 
Δ. Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ, για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου μετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την  αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
και με την προσκόμιση από τον οριστικό ανάδοχο  όλων  των νόμιμων  παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει τον Δήμο ΛΕΡΟΥ. 





 

 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος της προμήθειας. Η 
προσφερόμενη τιμή επί ποινή αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει την τιμή μονάδος του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της  παρούσας διακήρυξης.  
 

Άρθρο 7: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
…….-10-2020, ημέρα Τρίτη  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη εκτός και αν είναι συνεχής η ροή κατάθεσης των προσφορών. Στη συνέχεια θα 
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο. Αν, για λόγους ανωτέρας 
βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς – Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται επί αποδείξει μέσα στην οριζόμενη 
προθεσμία στα έγγραφα της σύμβασης, είτε: 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,  
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή  είτε,  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή Ιδιωτικών 
Εταιριών Ταχυμεταφοράς Επιστολών), οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών.  Η αναθέτουσα αρχή δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου Λέρου. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε)     Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται και τρεις (3) εσωτερικοί σφραγισμένοι φάκελοι, 
όπως οι παρακάτω: 

α)  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο 
οποίος πρέπει  να περιέχει: 





 

 

Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 
της παρούσας. 
 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ ) υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο 
και με μόνη την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως 
προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για το σύνολο των  φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
Διοικητικού, Διευθυντικού ή Εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
 
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. 
 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  δεν απαιτείται να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες 
της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν οι προσφέροντες όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με την 
οποία ο  υποψήφιος  οικονομικός φορέας θα δηλώνει  ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται του 
όρους της. 
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται 
στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/164). 

http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552




 

 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
 
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα 
της σύμβασης και το τιμολόγιο προσφοράς.   
 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής,  δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
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 (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 9: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
1. Η τιμή στα προς προμήθεια είδη δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. για παράδοση των 
ειδών στην αποθήκη του Δήμου στην Λέρο ή σε τόπο που θα υποδείξει με το τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
6. Η τιμή μονάδος προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή 
μονάδος της διακήρυξης. 
7. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε  σχέση με την προμήθεια, ο Δήμος 
Λέρου σαν αναθέτουσα αρχή, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Λέρου, άρθρο 88 του Ν. 4412/16. 
8. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει 
τον ανάδοχο, μετά από κλήρωση των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου της επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων, άρθρο 90 του Ν. 4412/16.   

    





 

 

Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς:  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.  Η παραλαβή 
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:  
Κατά την κρίση της Επιτροπής, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς,  ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος με τις  τεχνικές προδιαγραφές και ο φάκελος με την 
οικονομική προσφορά,  μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται,  η τεχνική και η  οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ν. 4412/16, 
η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να καλεί εγγράφως, τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσε 
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 υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.    
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση 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.   
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 
του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι 





 

 

υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Τα αποτελέσματα του  ανωτέρω σταδίου  επικυρώνονται με μια απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου του Δήμου ΛΕΡΟΥ (Οικονομική Επιτροπή),  η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια  του αρμόδιου οργάνου  στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 
αντίστοιχου σταδίου.  Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένταση σύμφωνα με  τις διατάξεις του 
άρθρου 127 του Ν.4412/2016.   
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης: 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση από την Οικονομική Επιτροπή, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλει εντός  δέκα (10) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα δικαιολογητικά, κατακύρωσης 
που καθορίζονται στα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει (εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών), 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών, 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.  
 β) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή  
και αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής,  απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή 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 του 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, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
γ) Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
1) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16. 
2) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  





 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 
οριστικό 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, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
δ) 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 και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον 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. 
 

Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε 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 ΣΔΣ (Διεθνής Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις), 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 I 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. 
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 

Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – 
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  
 

1. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση 
βάσει των προβλεπόμενων του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην 
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β)δωροδοκία, 
γ)απάτη, 
δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, 
στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 





 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
 

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 εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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.  
 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή 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:  

 
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
 
β) 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 α' και β' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
Ο παραπάνω λόγος  αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ, ( άρθρο 73 παρ. 2 
Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. Α1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017).  
 





 

 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  

α)εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,  
β)εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
γ)εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ)εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
ε)εάν ο οικονομικός φορέας έχει 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,  
στ)εάν ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016,  
ζ)εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
η)εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
 

Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής:  (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
 
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:  
Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.   
 
Β. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Δάνεια εμπειρία  - (άρθρο 63 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ). 
 Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη 
σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 





 

 

πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α του μέρους 
IV( ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) του ΤΕΥΔ, χωρίς  να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 
ενότητα του μέρους IV.  Η αναθέτουσα αρχή, ενδέχεται να ζητήσει  περαιτέρω πληροφορίες  
ή να ζητηθεί από τον  οικονομικό φορέα να προσκομίσει μόνο τα  έγγραφα που 
τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.  
 

Άρθρο 14: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης1 (Αποδεικτικά μέσα) 
   Δικαιολογητικά 
1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή 
του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, βάσει του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης. Υπόχρεοι στην 
προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:  

1. Φυσικά Πρόσωπα, 
2. Οι διαχειριστές για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ,  
3. Για τις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού  

                 Συμβουλίου.  

                                           
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση. 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 





 

 

4. Τα μέλη του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, 
5. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,  
6. Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση  

                γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.  
Διευκρίνιση  για το ποινικό μητρώο: Σε συμβάσεις  με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες 
Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων. Η υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτ. 79α του Ν.4412/2016, 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). Οι υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
 2). Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου, Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου 
του κράτους εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την 
υποβολή του2, 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. 
  
3). Για την παράγραφο 2 του άρθρου 12: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα 
(Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 
φορέα, Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά :  
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι ομόρρυθμες 
(ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.  
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.  
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των 
διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που 
απασχολούν. Αν 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. Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα, 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 

                                           
2 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  





 

 

 4).   Για συμβάσεις πάνω από 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ: Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί 
έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του 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.  
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 
 
5).  Νομιμοποιητικά έγγραφα  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 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)  

   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν 
η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και 
βρίσκονται σε ισχύ (δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους ).  
 

Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 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. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 

Άρθρο 16: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ. 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.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 
άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
Οι εγγυητικές επιστολές 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 εγγυητικές 
επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 Ν.4412/2016. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) 
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) 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. η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 του Δήμου Κω και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . 
 
 

Άρθρο 17 : Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 
1. Ο Δήμος ΛΕΡΟΥ, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων  ενδεικτικά  των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του  αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά 
τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από 
γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα 





 

 

νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, 
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 
5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του  να 
λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι 
σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το 
δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή 
ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα 
έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 
 
 
 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης  υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,  κατά περίπτωση, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών». 
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 
376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παράβολου  υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989.  
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος.  
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 
8).»  
 





 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Διαδικασία επίλυσης διαφορών  
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 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. 
 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
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 περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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. 1497/1984 (Α' 188)57. Τα αλλοδαπά έγγραφα 
που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 
επικυρωμένη μετάφραση. 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.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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 ελληνική. 
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. 
 
Άρθρο 21:  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω.  
1. Η Παρούσα Διακήρυξη. 
2. Η Μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λέρου.  
3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς. 
4. Το Συμφωνητικό. 

                                           
3
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους.   
4
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   





 

 

5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 22: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 23: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.  
 
Άρθρο 24: Ποινικές ρήτρες 
Αν η προμήθεια «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» από υπαιτιότητα του αναδόχου πραγματοποιηθεί  μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν 
χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν/ 4605/2019.   
   
Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος παράδοσης της προμήθειας 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη   εντός ενός (1) μήνα από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 26: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 
Η τροποποίηση της σύμβασης, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και την 
σύμφωνη γνώμη του οριστικού ανάδοχου προμηθευτή. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί   
χωρίς νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης,  χωρίς να μεταβάλει την συνολική φύση της 
σύμβασης και σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων 
αυτών δεν  μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του Ν. 4412/16.  
 

 

Άρθρο 27: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  
Η παραλαβή της προμήθειας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», θα γίνει  σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 208 σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ.11 περ. β του Ν.4412/2016, όπως από την 
αρμόδια  επιτροπή.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος με ένα από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 208 παρ. 2 του Ν.4412/2016, 
στον οποίο μπορεί να παρίσταται ο ανάδοχος. Κατόπιν η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 
πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιεί στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 
Ν.4412/2016).  Σε κάθε περίπτωση που διατυπώνονται παρατηρήσεις ή τα προϊόντα 
απορρίπτονται από την επιτροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 208 παρ.4 – 8 
του Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», σύμφωνα 
με την  υπ’ αρ. 38/2020 μελέτη προμήθειας της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου του 
νομού Δωδεκανήσου, η  δε παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο,  με 
έξοδα μεταφοράς δικά του,  σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι και ενός (1 μήνα ) από  την 





 

 

υπογραφή της σύμβασης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. Σε 
περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.   
 

 

Άρθρο 28: Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι  οικονομικοί φορείς τηρούν 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 X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

Άρθρο 28: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης),  θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή 
εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αποσταλεί στον 
Εμπορικό Σύλλογο - θα αναρτηθεί  στο  www.diavgeia.gov.gr,  και στον ιστότοπο του Δήμου 
Λέρου www.leros.gr  Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης,  θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ),  www.promitheus.gov.gr.  Οι 
δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και καταβάλλονται  πριν ή κατά 
την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                           ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    38  /2020 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
 
 

     
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :          59.424,70    € 

 
Φ.Π.Α. 17%                  :            10.102,20  € 

 ΣΥΝΟΛΟ                  :           69.526,90  € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κ.Α.  25.6662.0008  (40.000,00 €) 

Κ.Α.  25.7131.0008  (4.000,00 €) 

Κ.Α.  25.7135.0002  (5.000,00 €) 

Κ.Α.  25.7131.0005  (10.000,00 €) 

Κ.Α.  30.6661.0005  (11.000,00 €) 

 
 

 
 
 
 
 
 





 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Προμήθεια Υδραυλικου Υλικού 2020 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                             
       ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ                          38 /2020       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  
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                                                                                             Κ.Α. 25.7131.0008 (4.000,00 €) 

                                                                                             Κ.Α. 25.7135.0002 (5.000,00 €) 

                                                                                     Κ.Α. 25.7131.0005 (10.000,00 €)    

                                                                                     Κ.Α. 30.6661.0005  (11.000,00 €) 

                                                                                                                                  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΑΡΘΡΟ  1ο  
Αντικείμενο της Προμήθειας 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υδραυλικού υλικού  για το   

συνεργείο των υδραυλικών για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του Δήμου 

Λέρου. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις  

 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

 α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών »     

     (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)      

 β.  N.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ. ) 

 γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και     

      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97) 

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019. 

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Α) ΚΑ 25.6662.0008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για την  
κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου 
Λέρου από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, 
ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και 





 

 

επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκονται στην έδρα και 
στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λέρου. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου 
του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις 
προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας 
μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .  

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην 
συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου 
Λέρου. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών 
μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 

Β) ΚΑ 25.7131.0008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια α) 109 υδρομετρητών υγρού 

τύπου ½" μήκους 110 mm για τοποθέτηση εντός φρεατίων και β) 60 υδρομετρητών 
υγρού τύπου ½" μήκους 145-150 mm για τοποθέτηση εκτός φρεατίων. 

 Ο Δήμος ΛΕΡΟΥ επιθυμεί να προμηθευτεί υδρόμετρα προκειμένου να υδρεύσει 
οικιακούς καταναλωτές από το δίκτυο που θα τροφοδοτείται από τη νέα μονάδα 
αφαλάτωσης. Βασικό κριτήριο θα θεωρηθεί η ιδιαίτερη αντοχή των υδρομετρητών 
στη χρήση με αφαλατωμένο ή υφάλμυρο νερό. 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οι μετρητές α) ½" μήκους 110 mm θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου απλής ριπής, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ενώ οι μετρητές β) ½" μήκους 145-150 mm θα είναι 
ταχυμετρικοί, υγρού τύπου πολλαπλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης εξολοκλήρου 
ορειχάλκινοι. Θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ρακόρ σύνδεσης (συνδέσμους ).  

Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε 
δίκτυο διανομής ύδατος. 

Οι μετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστον και θερμοκρασίας 
από 0 μέχρι 30οC. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός και εκτός φρεατίων επί του 
πεζοδρομίου σε οριζόντια θέση λειτουργίας. 

Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ISO 4064 με το σπείρωμα 
συνδέσεως των υδρομετρητών ½¨ να είναι G3/4΄΄.  Όσον αφορά στα μετρολογικά τους 
στοιχεία, στις δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, στην ακρίβεια μετρήσεως, στον τρόπο 
δοκιμής και ελέγχου, θα πληρούν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα της κατηγορία Β της 
κατευθυντηρίου γραμμής 75/33 της ΕΟΚ. 
 Για κατασκευαστικά κ.λ.π. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 
 Οι υδρομετρητές πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν το σήμα εγκρίσεως προτύπου 
ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ (ΠΔ 1157/21.9.81). 
 Οι προσφερόμενοι μετρητές πρέπει να έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία από άλλες 
επιχειρήσεις ύδρευσης επί αρκετό χρόνο.  Τούτο θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις 
που θα προσκομίσει ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του.  Αν πρόκειται για νέο 
τύπο μετρητή ο προμηθευτής οφείλει να χορηγήσει πλήρη τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία. 
 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητική ασφάλεια 
έναντι σκόπιμης επέμβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του μηχανισμού . 





 

 

 Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού , οι μετρητές δεν πρέπει να υφίστανται 
βλάβες ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους . 
 Ο προμηθευτής με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει: 

Α.  εικονογραφημένους καταλόγους 
Β.  περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων μετρητών 
Γ.  κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία του υλικού κατασκευής εντός 
έκαστου 
Δ.  σχέδιο σε τομή των μετρητών 
Ε.  αντίγραφο της έγκρισης προτύπου ΕΟΚ 
Στ. Ένα δειγμα από κάθε τυπο μετρητών . 
 Ζ.  Τα μετρολογικά στοιχεία των προσφερόμενων υδρομετρητών. 
Η.  Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 του τελικού 
κατασκευαστή των υδρομετρητών καθώς επίσης και του προμηθευτή που θα 
υποβάλλει προσφορά στον  ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ . 
Θ. Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας του εργαστηρίου δοκιμής και ελέγχου 
υδρομέτρων του τελικού κατασκευαστή των υδρομετρητών κατά ΕΝ 17025. 

 
2.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
2.1 Το μήκος του σώματος των μετρητών από άκρο σε άκρο θα είναι : 
   α) υδρομετρητής ½" μήκους 110mm με σπείρωμα G3/4” 
   β) υδρομετρητής ½" μήκους 145-150mm με σπείρωμα G3/4” 
2.2 Όλοι οι μετρητές θα συνοδεύονται από τα ρακόρ σύνδεσης (συνδέσμους ) με 

σπειρώματα ουράς G1/2¨αντίστοιχα. 
2.3 Στο στόμιο εισαγωγής νερού στους μετρητές θα υπάρχει φίλτρο, του οποίου η 

ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον ίση με τη διατομή εισόδου του νερού. 
2.4 Ολόκληρος ο μετρητικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, 

ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων από οποιαδήποτε θέση. 
2.5  Το προστατευτικό κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού θα είναι από πλαστικό. 
2.6 Ονομαστική παροχή του μετρητή  ½"     Qn =  1,5 M3 / Ω και Qmax=3,0 Μ3/Ω . 
2.7 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης λειτουργίας του μηχανισμού και για τη ρύθμιση 

του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο υπάρχει ειδική διάταξη  με αστερίσκο με 
ανακλαστικά στοιχεία, όπως προβλέπουν οι διεθνείς προδιαγραφές. 

 
 
  3.  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ επί ποινή αποκλεισμού ζητά από τους προμηθευτές τα ακόλουθα: 
 
3.1 Οι υδρομετρητές θα πρέπει να διαθέτουν το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ 

σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ (Π.Δ. 1157/21-9-81). Οι προμηθευτές θα 
υποβάλλουν με την προσφορά τους την πλήρη έκδοση της έγκρισης τύπου ( 
επικυρωμένο αντίγραφο) , από αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ε.Ε. ,για τον 
υδρομετρητή τον οποίο προσφέρουν, της οποίας θα υποβληθεί και επισήμως 
μεταφρασμένο αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα.  

3.2 Ο κατασκευαστής του πλήρους υδρομετρητή (και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς 9001/2000, 
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με την προσφορά του. 

3.3 Ο προμηθευτής που θα υποβάλλει προσφορά προς τον Δήμο Λέρου. θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς 9001/2000, επικυρωμένο 
αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με την προσφορά του. 





 

 

3.4 Ο κατασκευαστής (του πλήρους υδρομέτρου και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο για τη διενέργεια δοκιμών των 
υδρομέτρων κατά ΕΝ 17025 (ή κατά ΕΝ 45001), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου 
θα υποβάλλει με την προσφορά του. 

3.5 Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει 3 δείγματα από κάθε τύπο υδρομετρητή 
που προσφέρει.  

3.6 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τον έλεγχο 
ή τη ρύθμιση του υδρομετρητού με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει 
συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. 

3.7  Εικονογραφημένους  καταλόγους  
3.8  Περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών. 
3.9  Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως  σε συνάρτηση με την παροχή. 
3.10 Τιμές παροχών  Qmin ,Qt , Qmax. 
3.11 Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των 

εξαρτημάτων. 
3.12 Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία και υλικά κατασκευής για το καθένα. 
3.13 Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των υδρομετρητών, θα είναι κατασκευασμένα από 

υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό, και η χρησιμοποίησή τους δεν θα έχει επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα αποδεικνύεται με δήλωση του 
εργοστασίου αλλά και του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου 
για οιεσδήποτε επιπτώσεις στην δημόσια υγεία προκαλέσει η χρήση των 
υδρομετρητών. 

3.14 Έκθεση - περιγραφή, με τη μέθοδο ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί το 
εργοστάσιο, στην κατασκευή των συγκεκριμένων υδρομετρητών, η οποία θα αφορά 
στην συνολική διαδικασία παραγωγής και όχι στον τελικό έλεγχο ποιότητας των 
υδρομετρητών.  

3.15 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια  τα στοιχεία του εργοστασίου 
κατασκευής, και τα στοιχεία του προμηθευτή. (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, 
Αντικείμενο κλπ)  

3.16 Την εγγύηση των υδρομετρητών από το εργοστάσιο κατασκευής, ρύθμισης και 
δοκιμής των υδρομετρητών ( και όχι κάποιου μέρους αυτών), καθώς και ταυτόχρονη 
εγγύηση από τον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι 
μικρότερη των τριών (3) ετών. 

3.17 Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική παράδοση 
υδρομετρητών. 

3.18 Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού, θα πρέπει να αναφέρονται τα 
προβλεπόμενα στον κανονισμό τυποποίησης ISO 4064, και συγκεκριμένα: 

 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

 Η μετρολογική κλάση. 

 Η ονομαστική παροχή (Qn) σε m
3
/h. 

 Το έτος κατασκευής. 

 Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar (PN). 

 Τα γράμματα V και H για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση. 

 Το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΕ. 

3.19 Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης με τα απαιτούμενα ευθύγραμμα τμήματα ανάντι και 
κατάντι του υδρομετρητή . 

3.20 Φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντά σημείο προς σημείο για την συμφωνία ή μη 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 





 

 

3.21 Βεβαιώσεις από άλλους οργανισμούς ύδρευσης της χώρας για την καλή 
λειτουργία του προσφερόμενου τύπου υδρομετρητών . 

3.22  Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη δήλωση του εργοστασίου 
κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών απευθυνόμενη προς τον Δήμο 
Λέρου στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας και με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα προϊόντα σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον συμμετέχοντα προμηθευτή , μέσα στον 
αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης και επισήμως μεταφρασμένο 
αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα. 

3.23 Τέλος, γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική με εξαίρεση 
πίνακες και πιστοποιητικά με διεθνή σύμβολα και ορολογία ( ή η Αγγλική για τα 
έγγραφα που εκδίδονται στην Αλλοδαπή) . Όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα θα πρέπει 
να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα (ειδικά εκείνα που 
προέρχονται από τα εργοστάσια της αλλοδαπής). Δε λαμβάνονται υπ’ όψιν  και 
θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα τα έγγραφα που δεν πληρούν τα ανωτέρω.  

 
4.  ΥΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των μετρητών, 
πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά στις συνθήκες λειτουργίας. 

 
1 Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του 

νερού   μέσα στα προβλεπόμενα όρια. 
2 Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση και να έχουν 

υποστεί την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 
3  Για την κατασκευή του σώματος  των υδρομετρητών  θα χρησιμοποιείται ειδικό 

κράμα ορείχαλκου με κατάληλη περιεκτικότητα σε χαλκό και με κατάλληλη αναλογία 
κασσίτερου, ψευδάργυρου κ.λ.π.ή άλλο κατάληλο υλικό που να εξασφαλίζει αντοχή 
σε θαλασσινό νερό και άριστες μηχανικές ιδιότητες  . Η εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια του περιβλήματος  θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά ελαττώματα. Η δε 
αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικά και εξωτερικά του κελύφους θα  είναι ειδική 
βαφή στο χρώμα του ορείχαλκου ή επινικέλωση. 

4  Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς, 
εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. 

5 Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν αποδειχτεί ότι έχουν επίπτωση στη δημόσια υγεία. 

6 Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, 
διάφορα κράματα, βαφή, κ.λ.π) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από το χημείο του 
κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού ή ακόμα στην 
περίπτωση αδυναμίας των παραπάνω με δήλωση από τον κατασκευαστή του 
υδρομέτρου ή προμηθευτή της πρώτης ύλης που έρχεται σε επαφή με το πόσιμο 
νερό. 

 
 
5.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
 
5.1 Οι μετρητές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα για την κατηγορία 

Β της οδηγίας 75/33 της ΕΟΚ, όσον αφορά τα μετρολογικά στοιχεία.  Το μέγιστο 
ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Qt 
συμπεριλαμβανομένης και της QMAX δεν θα υπερβαίνει το +-2%. 





 

 

      Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Qmin       
συμπεριλαμβανομένης και Qt εξαιρουμένης ευαισθησίας δεν υπερβαίνει το +-5%. 
5.2 Μεγάλη σημασία θα δοθεί από τον ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ στο σημείο έναρξης καταγραφής 

ανεξάρτητα από το σφάλμα που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα. 
 
 6.  ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
 

Η απώλεια της πιέσεως η οφειλόμενη στο μετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
0,25 bar υπό ονομαστική παροχή Qn και το 1 bar στη μέγιστη παροχή Qmax. Η καμπύλη 
πτώσης πίεσης συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην προσφορά. 

 
 
 

Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή Ειδών 
 
1.  ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο έλεγχος σε περίπτωση αμφιβολιών των μετρητών θα γίνεται απαραίτητα στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή ( ή του εργοστασίου κατασκευής ) και η δαπάνη του 
ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο.  Ο προμηθευτής ( ή το εργοστάσιο κατασκευής )  οφείλει να 
έχει πλήρως συγκροτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών 
που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.( κατά ΕΝ17025).  

Η επιτροπή παραλαβής του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ θα παραλάβει το δείγμα που 
προσκόμισε ο προμηθευτής για αξιολόγηση και θα το συγκρίνει με το 10% της 
παραληφθείσας  ποσότητας. Στη περίπτωση ευρέσεως  αποκλίσεων (κατασκευαστικών ή 
μετρολογικών) ακόμη και σε ένα (1) υδρομετρητή θα επαναλαμβάνεται η  σύγκριση σε 
αναλογία  10%. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν πάλι αποκλίσεις  ακόμα και σε ένα 
(1) υδρομετρητή, θα επιστρέφεται όλη η παραληφθείσα ποσότητα. 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους του ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΡΟΥ κάθε στοιχείο σχετικό με τους μετρητές προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η 
κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής 
υποχρεώσεων και των αναφερόμενων προτύπων και κανονισμών.  

Αν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτοι υδρoμετρητές θα ακολουθείται η διαδικασία της 
πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.  Ο έλεγχος για την παραλαβή των 
μετρητών θα γίνεται όπως ορίζεται παρουσία 2 εκπροσώπων του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ για 
τρία σημεία παροχών και ένα σημείο ευαισθησίας. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται μεταξύ 
Qmin & Qmax. Στον έλεγχο παραλαβής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας σε 
πίεση τουλάχιστον 16 bar. Οι μετρητές θα δοκιμάζονται στο σύνολο τους στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (ή του εργοστασίου κατασκευής ) με δική του δαπάνη.  

Ο προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει  βεβαίωση στην επιτροπή 
παραλαβής ότι όλοι οι υδρομετρητές έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο και είναι  μέσα στα 
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς όρια  λειτουργίας.  

Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
επιφυλάσσεται να ελέγξει τους μετρητές και σε διαπιστευμένο εργαστήριο της επιλογής 
του το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό. 
 
2.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Οι μετρητές θα παραδίδονται σφραγισμένοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα 
φέρουν προστατευτικά πλαστικά πώματα στα ακροστόμια εισαγωγής, εξαγωγής και 





 

 

απαραίτητα θα έχουν υποστεί εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία. Οι δαπάνες των 
υλικών σφράγισης και βαφής και της σχετικής εργασίας βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών 
μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 
 
3.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 
ετών από την ημέρα παραλαβής τους από τον ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε μετρητή που θα υποστεί, εντός του 
χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του 
μετρητή. 

 

4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 
 
Η Αποθήκη του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 
 

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 

Γ) ΚΑ 25.7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 

Η υπό μελέτη αφορά την προμήθεια  Μαντεμένιων  καπακιών φρεατίων  Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης καθώς και μαντεμένιων εσχαρών φρεατίων απορροής όμβριων  υδάτων  
που είναι απαραίτητα για την   λειτουργία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου  Λέρου 
και των  διαφόρων  τμημάτων της. 

Τα παραπάνω υπό προμήθεια υλικά  θα  αποθηκευτούν σε πρώτη φάση  στην 
αποθήκη  του  Δήμου  Λέρου και  κατόπιν θα  διανεμηθούν  στα κατά τόπους τμήματα 
που θα υπάρχει η σχετική ζήτηση. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα 
είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.  

 Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται 
απόρριψη του προϊόντος. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην 
συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου 
Λέρου. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών 
μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 
 

Δ) ΚΑ 25.7131.0005 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά ηλεκτρομηχανολογικά υλικά  που είναι απαραίτητα 

για την   συντήρηση και επισκευή του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και των 
Αντλιοστασίων Αποχέτευσης του Δήμου Λέρου  από το εξειδικευμένο προσωπικό του 
συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. 





 

 

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, 
ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και 
επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων  που βρίσκονται στην έδρα και στα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λέρου. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου 
του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις 
προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .  

 Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται 
απόρριψη του προϊόντος. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην 
συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου 
Λέρου. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών 
μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 

 
 

Ε) ΚΑ 30.6661.0005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για την  
κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των 
δημοτικών κτιρίων του Δήμου Λέρου από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου 
της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, 
ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και 
επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των δημοτικών 
κτιρίων που βρίσκονται στην έδρα και στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λέρου. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου 
του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις 
προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας 
μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .  

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην 
συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου 
Λέρου. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών 
μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 
 

 Λέρος ,   07/ 10 / 2020 
 

                                                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

 
 

                                                                                                 ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ 
        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 
 





 

 

                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ       38 /2020 
 

                                                                                              Κ.Α.  25.6662.0008 (40.000,00 € )                            

                                                                                              Κ.Α.  25.7131.0008 (4.000,00 €)                          

                                                                                              Κ.Α.  25.7135.0002  (5.000,00 €)                               

                                                                                              Κ.Α.  25.7131.0005  (10.000,00 €)                                                                          

                                                                                              Κ.Α.  30.6661.0005  (11.000,00 €) 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά εκτέλεση προμήθειας, μετά από συνοπτικό 

διαγωνισμό με κριτήριο την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά είδος, 

για την προμήθεια: ‘ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ για την συντήρηση του Δήμου για το έτος 

2020.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 

147/ Α'/08.08.2016)    

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97). 

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019. 

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και θα πληρούν τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 





 

 

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια.  

 
AΡΘΡΟ 4ο 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  69.526,90 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. 

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2020. 

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

4.4 O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 
και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.  
(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως 

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 
5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και 

ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί Λέρου. 

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια 

ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι 

εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από 

προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  

β. Στους προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το 

άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για υπογραφή  σύμβασης άνω των 20.000,00 € απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της παρούσας σύμβασης 





 

 

είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο 

εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού 

της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υπογραφή σύμβασης 
 
Οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την 

ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 

εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν 
προσέλθουν μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψουν την σχετική 
σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016. 
    
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σύμβαση 
 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 





 

 

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη 

διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους, 

γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος 

(FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, 

δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα 

και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος 

αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην 

διαδικασία, 

ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε 

δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι 

γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς 

και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους, 

στ) το είδος της διαδικασίας, 

ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, 

η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 

θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον 

κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10, 

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των 

εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν 

ζητούνται, 

ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης 

της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο 

εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, 

ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά 

με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, 

ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 59, 

ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών, 

ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87 

ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126517
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126544,126545




 

 

ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς, 

ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την 

υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής, 

ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών 

ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης 

τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132, 

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), 

κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, 

κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης, 

κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, 

στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 

70 και στην κείμενη νομοθεσία, 

κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι 

(άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016) 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 

που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την 

έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται 

από το Δήμαρχο. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως 

ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
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Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις 

ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια δεν θα 

υπερβεί τον ένα μήνα.  

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό 
αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή υλικών θα γίνει και από τον υπεύθυνο των υδραυλικών, όπου θα ελέγχεται  η 

ποσότητα η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία 

τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου 

τύπου ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων 

εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια 

υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια 

ελεγκτική αρχή.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ 

Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  

 
                              Λέρος,   07 / 10 /2020 
 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………                                                                         Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.  
 
 
        ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                                          ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ 

        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε                         





 

 

      

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’ 
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                               
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ              

                                      

                                                                         Κ.Α.   25.6662.0008 (40.000,00 €) 

                                                                       Κ.Α.   25.7131.0008 (4.000,00 €) 

                                                                       Κ.Α.   25.7135.0002 (5.000,00 €) 

                                                                         Κ.Α.   25.7131.0005 (10.000,00 €)  

                                                                         Κ.Α.  30.6661.0005  (11.000,00 €) 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

ΚΑ 25.6662.0008 (40.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 

6 τεμ. 19,00 114,00 

2 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2" 

5 τεμ. 37,00 185,00 

3 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4" Χ 1/2" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

30 τεμ. 6,40 192,00 

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ1 1/2" 

20 τεμ. 4,20 84,00 

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ1 " 

20 τεμ. 5,00 100,00 

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ2 1/2" 

10 τεμ. 16,90 169,00 

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  
3"Χ4" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

8 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
4"Χ2 1/2" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

9 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3"Χ2 1/2" 

6 τεμ. 21,00 126,00 

10 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
2"Χ4" 

2 τεμ. 19,80 39,60 

11 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ2 1/2" 

10 τεμ. 10,20 102,00 

12 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ2" 

10 τεμ. 4,50 45,00 

13 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ11/4" 

20 τεμ. 2,50 50,00 

14 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 20 τεμ. 3,00 60,00 





 

 

1 1/2"Χ1" 

15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63Χ63 15 τεμ. 35,35 530,25 

16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ50Χ50 15 τεμ. 19,60 294,00 

17 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ40Χ40 15 τεμ. 14,20 213,00 

18 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  2” 20 τεμ. 4,85 97,00 

19 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  4” 5 τεμ. 46,00 230,00 

20 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 2” 20 τεμ. 5,35 107,00 

21 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΘΗΛ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 59,40 297,00 

22 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΑΡΣ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 62,00 310,00 

23 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75ΧΦ75  (ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ. 86,00 430,00 

24 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 20,80 312,00 

25 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 20,80 312,00 

26 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 10,50 157,50 

27 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 10,50 157,50 

28 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΑΡΣ 

15 τεμ. 8,90 133,50 

29 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΘΗΛ 

15 τεμ. 8,90 133,50 

30 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΑΡΣ  

15 τεμ. 3,35 50,25 

31 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΘΗΛ 

40 τεμ. 3,90 156,00 

32 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 28Χ3Χ1" ΘΗΛ 

40 τεμ. 4,20 168,00 

33 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  28Χ3Χ1" ΑΡΣ 

40 τεμ. 4,20 168,00 

34 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 400 τεμ. 0,08 32,00 

35 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 400 τεμ. 0,06 24,00 

36 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ. 6,90 69,00 

37 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 2,40 48,00 

38 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 1,40 28,00 

39 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ. 1,10 22,00 

40 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3”ΕΝΙΣΧ 4 τεμ. 31,00 124,00 

41 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ63  90ο 

6 τεμ. 8,80 52,80 

42 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ75  90ο 

6 τεμ. 12,00 72,00 

43 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ90  90ο  

6 τεμ. 17,00 102,00 

44 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ110  90ο 

6 τεμ. 29,00 174,00 

45 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  11ο 

2 τεμ. 98,00 196,00 





 

 

46 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  45ο 

2 τεμ. 110,00 220,00 

47 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  11ο 

2 τεμ. 245,00 490,00 

48 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  45ο 

2 τεμ. 290,00 580,00 

49 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ50  16 ΑΤΜ 

100 μ. 1,90 190,00 

50 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ40  16 ΑΤΜ 

100 μ. 1,40 140,00 

51 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ63  16 ΑΤΜ 

100 μ. 3,00 300,00 

52 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2"X3/4" 

10 τεμ. 12,90 129,00 

53 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"X1" 

10 τεμ. 16,50 165,00 

54 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ50 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 10,50 210,00 

55 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 12,30 246,00 

56 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

19 τεμ. 13,60 258,40 

57 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 16,30 326,00 

58 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 17,50 350,00 

59 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ. 18,50 370,00 

60 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 18,90 189,00 

61 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ110 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 24,90 249,00 

62 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 26,50 265,00 

63 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 26,90 269,00 

64 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 40,80 408,00 

65 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 

5 τεμ. 42,00 210,00 





 

 

ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

66 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ200 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

8 τεμ. 59,00 472,00 

67 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ250 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ. 62,00 620,00 

68 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ280 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

5 τεμ. 69,00 345,00 

69 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ50 

4 τεμ. 38,00 152,00 

70 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ60/65 

4 τεμ. 40,00 160,00 

71 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ50 

4 τεμ. 42,00 168,00 

72 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ60/65 

4 τεμ. 44,00 176,00 

73 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ80 

10 τεμ. 48,00 480,00 

74 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ80 

4 τεμ. 57,50 230,00 

75 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ100 

4 τεμ. 59,00 236,00 

76 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ100 

4 τεμ. 70,00 280,00 

77 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ125 

2 τεμ. 77,00 154,00 

78 
ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ Φ100 

2 τεμ. 71,00 142,00 

79 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 3" 

3 τεμ. 102,00 306,00 

80 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 90 

3 τεμ. 89,00 267,00 

81 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 4" 

3 τεμ. 169,00 507,00 

82 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 110 

3 τεμ. 210,00 630,00 

83 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ  

10 τεμ. 13,90 139,00 

84 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 13,90 139,00 

85 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ. 18,50 185,00 

86 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 18,50 185,00 

87 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ. 32,50 325,00 

88 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 32,50 325,00 





 

 

89 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 63  

10 τεμ. 44,00 440,00 

90 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1 1/4” 

10 τεμ. 7,10 71,00 

91 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 2 1/2” 

5 τεμ. 18,50 92,50 

92 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ. 8,50 85,00 

93 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ. 4,60 9,20 

94 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 1" (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

1 τεμ. 12,00 12,00 

95 
ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ 
GAS 

10 τεμ. 8,00 80,00 

96 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ. 59,00 118,00 

97 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 4 τεμ. 45,00 180,00 

98 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 2"  Φ220 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

6 τεμ. 7,90 47,40 

99 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 21/2"- 3"-4"  
Φ300 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

2 τεμ. 21,00 42,00 

100 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 49-71 

20 τεμ. 20,20 404,00 

101 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 62-84 

20 τεμ. 24,40 488,00 

102 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~80-102 

20 τεμ. 30,00 600,00 

103 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~97-127 

20 τεμ. 49,00 980,00 

104 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~123-153 

10 τεμ. 53,00 530,00 

105 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~151-181 

10 τεμ. 60,00 600,00 

106 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~170-200 

10 τεμ. 105,00 1050,00 

107 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~198-228 

10 τεμ. 112,00 1120,00 

108 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~211-241 

10 τεμ. 119,00 1190,00 

109 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~235-265 

10 τεμ. 109,00 1090,00 

110 ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Φ90 6 τεμ. 35,00 210,00 

111 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ110 

8 τεμ. 42,00 336,00 

112 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ125 

6 τεμ. 76,00 456,00 

113 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ140 

6 τεμ. 82,00 492,00 

114 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ160 

6 τεμ. 90,00 540,00 

115 ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 τεμ. 129,00 258,00 





 

 

Φ200 

116 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ250 

2 τεμ. 290,00 580,00 

117 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 50/60 ~ 49-71 

4 τεμ. 29,00 116,00 

118 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 65/80 ~ 80-102 

4 τεμ. 39,00 156,00 

119 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 100 ~ 97-127 

4 τεμ. 58,00 232,00 

120 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ125 

2 τεμ. 158,00 316,00 

121 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ140 

2 τεμ. 165,00 330,00 

122 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ160 

2 τεμ. 185,00 370,00 

123 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ200 

2 τεμ. 319,00 638,00 

124 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ65 

2 τεμ. 68,00 136,00 

125 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ80 

2 τεμ. 88,00 176,00 

126 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ100 

2 τεμ. 117,00 234,00 

127 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ125 

2 τεμ. 154,00 308,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 33.846,60 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7131.0008 (4.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

   

1 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 
110mm 

109 17,50 1.907,50 

2 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 145-
150mm ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 

60 25,00 1.500,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 3.407,50 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7135.0002 (5.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

   

1 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ D 400-ΚΥΚΛΙΚΑ 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 

4  85,50 342,00 





 

 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). 
 
Φ800Χ100mm Εξωτερικά  Φ600mm 
Εσωτερικά 

2 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). 
 
400Χ400Χ45 mm Εξωτερικά  
300Χ300mm Εσωτερικά 

5 26,00 130,00 

3 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
 
500Χ500Χ50 mm Εξωτερικά  
400Χ400mm Εσωτερικά 

5 44,00 220,00 

4 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ D400 
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 
 
400Χ700Χ60 mm Εξωτερικά  
300Χ600mm Εσωτερικά 

2 84,00 168,00 





 

 

5 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ C250  
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
200Χ1000Χ35 mm Εξωτερικά  
150Χ900mm Εσωτερικά 

2 35,00 70,00 

6 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :     
1200mm*1200mm    ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   1100mm*1100mm      
ΒΑΡΟΣ :215kgr 

2 410,00 820,00 

7 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ C 
250 , ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να είναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   
1000mm*1000mm*      ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  900mm*900mm       
ΒΑΡΟΣ :120kgr 

2 250,00 500,00 

8 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

4 350,00 1.400,00 





 

 

 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1000mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    900mm*900mm     
ΒΑΡΟΣ :168kgr 

9 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1500mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    1300mm*800mm     
ΒΑΡΟΣ :245kgr 

1 590,00 590,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 4.240,00 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
 ΚΑ 25.7131.0005 (10.000,00 €) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

   

1 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ160 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

54 μ. 8,00 432,00 

2 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ200 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

72 μ. 12,80 921,60 

3 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 160/125 

10 τεμ. 8,90 89,00 

4 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/125 

15 τεμ. 12,00 180,00 

5 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/160 

10 τεμ. 12,90 129,00 

6 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ160  

10 τεμ. 6,40 64,00 

7 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ200 

10 τεμ. 11,90 119,00 

8 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ160  

10 τεμ. 4,90 49,00 

9 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ200  

10 τεμ. 12,00 120,00 

10 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ160  

10 τεμ. 6,50 65,00 





 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

ΚΑ 30.6661.0005 (11.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ 

30 τεμ. 1,15 34,50 

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1" ΘΗΛ 

30 τεμ. 1,15 34,50 

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ 

40 τεμ. 1,85 74,00 

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΘΗΛ 

40 τεμ. 1,85 74,00 

5 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-RT 
ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ30 Φ18Χ2,5 
12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 0,80 320,00 

6 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3  12,5 ΑΤΜ 

600 μ. 0,65 390,00 

7 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ PEX Φ28Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 0,90 360,00 

11 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ200  

10 τεμ. 14,00 140,00 

12 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
115Χ135Χ300 

5 τεμ. 128,00 640,00 

13 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
155Χ165Χ300 

5 τεμ. 144,00 720,00 

14 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
195Χ205Χ400 

4 τεμ. 330,00 1320,00 

15 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
235Χ255Χ350 

4 τεμ. 216,00 864,00 

16 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
245Χ255Χ350 

4 τεμ. 260,00 1040,00 

17 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 2,25ΜΜ 

2 kg 3,50 7,00 

18 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 3,25ΜΜ 

3 kg 4,00 12,00 

19 

ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Φ200-Φ400 ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
CONTROLLER 2,5 BAR ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 10Μ 1/2" 
για κομπρεσέρ αέρα.  

1 τεμ. 940,00 940,00 

20 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 150 ~ 151-181 

4 τεμ. 67,00 268,00 

21 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 200 ~ 170-200 

4 τεμ. 94,00 376,00 

22 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 86 - 91 
(3") 

10 τεμ. 3,40 34,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4   8.529,60 





 

 

8 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ32Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ. 1,10 440,00 

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ18Χ1/2” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 1,80 18,00 

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ18Χ1/2” ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 1,80 18,00 

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3/4” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 2,10 21,00 

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 5,10 51,00 

13 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ. 4,90 49,00 

14 
ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2” ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 

20 τεμ. 5,90 118,00 

15 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΔΙΑΦΑ 10 τεμ. 4,50 45,00 

16 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΛΕΥΚ 10 τεμ. 4,50 45,00 

17 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ 
ΟΠΗΣ  

5 τεμ. 38,00 190,00 

18 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΥ 
ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ  

5 τεμ. 88,00 440,00 

19 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 

10 τεμ. 8,90 89,00 

20 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 1/4" Χ Φ63 10 τεμ. 18,00 180,00 

21 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥ  

5 τεμ. 5,50 27,50 

22 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
ΑΕΡΟΣ 

5 τεμ. 2,80 14,00 

23 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ40 

30 μ. 0,87 26,10 

24 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ50 

30 μ. 1,15 34,50 

25 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ63 

30 μ. 1,60 48,00 

26 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ75 

30 μ. 1,95 58,50 

27 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ100 

30 μ. 2,80 84,00 

28 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ. 1,90 38,00 

29 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ. 2,22 44,40 

30 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ. 3,20 64,00 

31 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ. 3,06 61,20 

32 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

10 τεμ. 4,50 45,00 

33 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ. 4,50 45,00 

34 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ. 3,00 60,00 

35 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ. 3,00 60,00 





 

 

36 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ. 2,09 41,80 

37 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ. 2,00 40,00 

38 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ. 1,20 24,00 

39 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ. 1,30 26,00 

40 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"Χ1/2" 

10 τεμ. 6,90 69,00 

41 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4X1/2" 

10 τεμ. 7,70 77,00 

42 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"X1/2" 

10 τεμ. 9,60 96,00 

43 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1/2" 

20 τεμ. 2,82 56,40 

44 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 3/4" 

20 τεμ. 3,68 73,60 

45 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1" 

20 τεμ. 6,56 131,20 

46 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1/2”  ΑΡΣ 

5 τεμ. 6,30 31,50 

47 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 3/4”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 7,00 105,00 

48 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 9,50 142,50 

49 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1 1/2”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 13,50 202,50 

50 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 2”  ΑΡΣ 

15 τεμ. 23,80 357,00 

51 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  3/4" X 1/2" 

30 τεμ. 1,10 33,00 

52 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X 1/2" 

30 τεμ. 1,82 54,60 

53 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X3/4" 

30 τεμ. 1,82 54,60 

54 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1/2” 50 τεμ. 0,70 35,00 

55 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  3/4” 50 τεμ. 1,10 55,00 

56 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 ” 30 τεμ. 1,60 48,00 

57 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/4” 10 τεμ. 3,20 32,00 

58 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/2” 20 τεμ. 3,30 66,00 

59 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ32Χ32Χ3 

40 τεμ. 8,00 320,00 

60 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ28Χ28Χ3 

40 τεμ. 5,90 236,00 

61 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ22Χ22Χ3 

40 τεμ. 3,30 132,00 

62 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ18Χ18Χ2,5 

40 τεμ. 2,60 104,00 

63 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ3/4”  

50 τεμ. 1,10 55,00 

64 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ1/2" 

60 τεμ. 1,30 78,00 

65 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3/4"Χ1/2" 

20 τεμ. 0,60 12,00 





 

 

66 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ1" 

5 τεμ. 1,90 9,50 

67 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΘΗΛΥΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ. 2,80 56,00 

68 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ. 2,80 56,00 

69 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2" 30 τεμ. 1,55 46,50 

70 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4" 30 τεμ. 2,10 63,00 

71 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1" 30 τεμ. 3,45 103,50 

72 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1/2” 50 τεμ. 0,82 41,00 

73 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 3/4” 50 τεμ. 0,80 40,00 

74 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1” 20 τεμ. 1,30 26,00 

75 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1 1/2” 20 τεμ. 3,20 64,00 

76 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 600 τεμ. 0,08 48,00 

77 
ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 

600 τεμ. 0,06 36,00 

78 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 10 τεμ. 3,00 30,00 

79 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1/2” 

20 τεμ. 2,10 42,00 

80 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 3/4” 

20 τεμ. 2,50 50,00 

81 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1” 

20 τεμ. 3,90 78,00 

82 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" 

20 τεμ. 2,50 50,00 

83 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" 

40 τεμ. 3,60 144,00 

84 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

6 τεμ. 5,90 35,40 

85 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2"  

20 τεμ. 2,60 52,00 

86 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4"  

30 τεμ. 3,60 108,00 

87 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

30 τεμ. 6,20 186,00 

88 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ. 6,90 69,00 

89 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ. 8,50 85,00 

90 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ. 4,60 9,20 

91 
ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ 
GAS 

10 τεμ. 8,00 80,00 

92 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ. 59,00 118,00 

93 ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΠΡΑΣΙΝΗ)  11/2"  90 μ. 8,90 801,00 

94 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

60 μ. 6,40 384,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 9.401,00 

 ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4+5) 59.424,70 

 Φ.Π.Α 17% 10.102,20 





 

 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 69.526,90 

 
 
                                                                                              Λέρος,   07 / 10 /2020 
 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………                                                                        Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.  
 
 
 

        ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                                   ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ 

         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’ 
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                              
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       

                                                                         Κ.Α.   25.6662.0008 (40.000,00 €) 

                                                                       Κ.Α.   25.7131.0008 (4.000,00 €) 

                                                                       Κ.Α.   25.7135.0002 (5.000,00 €) 

                                                                         Κ.Α.   25.7131.0005 (10.000,00 €) 

                                                                         Κ.Α.  30.6661.0005  (11.000,00 €) 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

ΚΑ 25.6662.0008 (40.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 

6 τεμ.   

2 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2" 

5 τεμ.   

3 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4" Χ 1/2" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

30 τεμ.   

4 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ1 1/2" 

20 τεμ.   

5 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ1 " 

20 τεμ.   

6 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ2 1/2" 

10 τεμ.   

7 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  
3"Χ4" 

2 τεμ.   

8 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
4"Χ2 1/2" 

2 τεμ.   

9 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3"Χ2 1/2" 

6 τεμ.   

10 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
2"Χ4" 

2 τεμ.   

11 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
2"Χ2 1/2" 

10 τεμ.   

12 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ2" 

10 τεμ.   

13 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1 1/2"Χ11/4" 

20 τεμ.   

14 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 20 τεμ.   





 

 

1 1/2"Χ1" 

15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63Χ63 15 τεμ.   

16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ50Χ50 15 τεμ.   

17 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ40Χ40 15 τεμ.   

18 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  2” 20 τεμ.   

19 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  4” 5 τεμ.   

20 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 2” 20 τεμ.   

21 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΘΗΛ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ.   

22 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75Χ2 1/2"  ΑΡΣ(ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ.   

23 
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ  
Φ75ΧΦ75  (ΑΝΟΞΕΙΔ.ΒΙΔΕΣ) 

5 τεμ.   

24 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

25 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 63Χ 2"  ΘΗΛ 

15 τεμ.   

26 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

27 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2"  ΘΗΛ 

15 τεμ.   

28 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

29 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 40Χ1 1/4"  ΘΗΛ 

15 τεμ.   

30 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΑΡΣ  

15 τεμ.   

31 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1"  ΘΗΛ 

40 τεμ.   

32 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 28Χ3Χ1" ΘΗΛ 

40 τεμ.   

33 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  28Χ3Χ1" ΑΡΣ 

40 τεμ.   

34 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 400 τεμ.   

35 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 400 τεμ.   

36 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ.   

37 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ.   

38 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ.   

39 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2” ΕΝΙΣΧ 20 τεμ.   

40 ΜΟΥΦΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3”ΕΝΙΣΧ 4 τεμ.   

41 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ63  90ο 

6 τεμ.   

42 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ75  90ο 

6 τεμ.   

43 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ90  90ο  

6 τεμ.   

44 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ110  90ο 

6 τεμ.   

45 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  11ο 

2 τεμ.   





 

 

46 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ200  45ο 

2 τεμ.   

47 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  11ο 

2 τεμ.   

48 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ U ΑΠΌ PVC 16 ATM ME 
ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤ.  Φ250  45ο 

2 τεμ.   

49 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ50  16 ΑΤΜ 

100 μ.   

50 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ40  16 ΑΤΜ 

100 μ.   

51 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ63  16 ΑΤΜ 

100 μ.   

52 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2"X3/4" 

10 τεμ.   

53 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"X1" 

10 τεμ.   

54 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ50 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ.   

55 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ.   

56 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ63- Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

19 τεμ.   

57 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ.   

58 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ75 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ.   

59 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

20 τεμ.   

60 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ90 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

61 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ110 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

62 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

63 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ125 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

64 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

65 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 

5 τεμ.   





 

 

ΡΕ/PVC  Φ160 - Εξ. 2" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

66 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ200 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

8 τεμ.   

67 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ250 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

10 τεμ.   

68 
ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ME 
ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΡΕ/PVC  Φ280 - Εξ. 1" ( 4 ΒΙΔΕΣ INOΞ) 

5 τεμ.   

69 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ50 

4 τεμ.   

70 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ80ΧΦ60/65 

4 τεμ.   

71 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ50 

4 τεμ.   

72 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ60/65 

4 τεμ.   

73 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ100ΧΦ80 

10 τεμ.   

74 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ80 

4 τεμ.   

75 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ125ΧΦ100 

4 τεμ.   

76 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ100 

4 τεμ.   

77 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ 
Φ160ΧΦ125 

2 τεμ.   

78 
ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΣΩΝ Φ100 

2 τεμ.   

79 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 3" 

3 τεμ.   

80 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ90 Χ 90 

3 τεμ.   

81 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 4" 

3 τεμ.   

82 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ110Χ 110 

3 τεμ.   

83 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΗ  

10 τεμ.   

84 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 40Χ1 1/4" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ.   

85 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ.   

86 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 50Χ1 1/2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ.   

87 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΑΡΣΕΝ 

10 τεμ.   

88 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 2" ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ.   





 

 

89 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 63Χ 63  

10 τεμ.   

90 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1 1/4” 

10 τεμ.   

91 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 2 1/2” 

5 τεμ.   

92 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ.   

93 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ.   

94 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 1" (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

1 τεμ.   

95 
ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ 
GAS 

10 τεμ.   

96 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ.   

97 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" 4 τεμ.   

98 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 2"  Φ220 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

6 τεμ.   

99 
ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ 21/2"- 3"-4"  
Φ300 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

2 τεμ.   

100 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 49-71 

20 τεμ.   

101 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~ 62-84 

20 τεμ.   

102 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~80-102 

20 τεμ.   

103 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~97-127 

20 τεμ.   

104 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~123-153 

10 τεμ.   

105 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~151-181 

10 τεμ.   

106 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~170-200 

10 τεμ.   

107 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~198-228 

10 τεμ.   

108 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~211-241 

10 τεμ.   

109 
ΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΡΝ16  ΕΥΡΟΣ ~235-265 

10 τεμ.   

110 ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ Φ90 6 τεμ.   

111 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ110 

8 τεμ.   

112 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ125 

6 τεμ.   

113 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ140 

6 τεμ.   

114 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ160 

6 τεμ.   

115 ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 τεμ.   





 

 

Φ200 

116 
ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
Φ250 

2 τεμ.   

117 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 50/60 ~ 49-71 

4 τεμ.   

118 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 65/80 ~ 80-102 

4 τεμ.   

119 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 100 ~ 97-127 

4 τεμ.   

120 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ125 

2 τεμ.   

121 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ140 

2 τεμ.   

122 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ160 

2 τεμ.   

123 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΡΕ/ 
PN 16  PVC  Φ200 

2 τεμ.   

124 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ65 

2 τεμ.   

125 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ80 

2 τεμ.   

126 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ100 

2 τεμ.   

127 
ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Φ125 

2 τεμ.   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1  

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7131.0008 (4.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

   

1 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 
110mm 

109   

2 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 145-
150mm ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 

60   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2  

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ( €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 ΚΑ 25.7135.0002 (5.000,00 €) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

   

1 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 4    





 

 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ D 400-ΚΥΚΛΙΚΑ 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). 
 
Φ800Χ100mm Εξωτερικά  Φ600mm 
Εσωτερικά 

2 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). 
 
400Χ400Χ45 mm Εξωτερικά  
300Χ300mm Εσωτερικά 

5   

3 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250   
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
 
500Χ500Χ50 mm Εξωτερικά  
400Χ400mm Εσωτερικά 

5   

4 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ D400 
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 

2   





 

 

 
400Χ700Χ60 mm Εξωτερικά  
300Χ600mm Εσωτερικά 

5 

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ C250  
κατασκευασμένες  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται  
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 
200Χ1000Χ35 mm Εξωτερικά  
150Χ900mm Εσωτερικά 

2   

6 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :     
1200mm*1200mm    ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   1100mm*1100mm      
ΒΑΡΟΣ :215kgr 

2   

7 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ C 
250 , ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να είναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   
1000mm*1000mm*      ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  900mm*900mm       
ΒΑΡΟΣ :120kgr 

2   

8 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

4   





 

 

προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1000mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    900mm*900mm     
ΒΑΡΟΣ :168kgr 

9 

Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 
400 ,  ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , 
κατασκευασμένα  από ελατό 
(σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν 
να ειναι  σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να 
πιστοποιούνται από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :        
1500mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    1300mm*800mm     
ΒΑΡΟΣ :245kgr 

1   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3  

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
 ΚΑ 25.7131.0005 (10.000,00 €) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

   

1 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ160 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

54 μ.   

2 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ200 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

72 μ.   

3 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 160/125 

10 τεμ.   

4 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/125 

15 τεμ.   

5 
ΣΑΜΑΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
3/4" 87ο 30¨ 200/160 

10 τεμ.   

6 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ160  

10 τεμ.   

7 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   87,5ο  Φ200 

10 τεμ.   

8 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ160  

10 τεμ.   





 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( €) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

 

ΚΑ 30.6661.0005 (11.000,00 €)               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

1 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ.  18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ 

30 τεμ.   

2 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1" ΘΗΛ 

30 τεμ.   

3 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ 

40 τεμ.   

4 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΘΗΛ 

40 τεμ.   

5 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-RT 
ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ30 Φ18Χ2,5 

400 μ.   

9 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   45ο  Φ200  

10 τεμ.   

10 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ160  

10 τεμ.   

11 
ΓΩΝΙΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΝ1401   30ο  Φ200  

10 τεμ.   

12 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
115Χ135Χ300 

5 τεμ.   

13 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
155Χ165Χ300 

5 τεμ.   

14 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
195Χ205Χ400 

4 τεμ.   

15 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
235Χ255Χ350 

4 τεμ.   

16 
ΣΕΛΛΕΣ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
245Χ255Χ350 

4 τεμ.   

17 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 2,25ΜΜ 

2 kg   

18 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ 3,25ΜΜ 

3 kg   

19 

ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Φ200-Φ400 ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
CONTROLLER 2,5 BAR ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 10Μ 1/2" 
για κομπρεσέρ αέρα.  

1 τεμ.   

20 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 150 ~ 151-181 

4 τεμ.   

21 
ΦΛΑΝΤΣΟΖΙΜΠΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 200 ~ 170-200 

4 τεμ.   

22 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 86 - 91 
(3") 

10 τεμ.   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4    





 

 

12,5 ΑΤΜ 

6 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3  12,5 ΑΤΜ 

600 μ.   

7 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ PEX Φ28Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ.   

8 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ HPDE Φ32Χ3  12,5 ΑΤΜ 

400 μ.   

9 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2” 
ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ.   

10 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2” 
ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ.   

11 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4” 
ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ.   

12 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΘΗΛ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ.   

13 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ     
Φ28Χ1” ΑΡΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ 

10 τεμ.   

14 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2” ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 20 τεμ.   

15 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΔΙΑΦΑ 10 τεμ.   

16 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ 280ml ΛΕΥΚ 10 τεμ.   

17 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ 
ΟΠΗΣ  

5 τεμ.   

18 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΥ 
ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ  

5 τεμ.   

19 
ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 

10 τεμ.   

20 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 1/4" Χ Φ63 10 τεμ.   

21 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥ  

5 τεμ.   

22 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
ΑΕΡΟΣ 

5 τεμ.   

23 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ40 

30 μ.   

24 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ50 

30 μ.   

25 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ63 

30 μ.   

26 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ75 

30 μ.   

27 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC  ΓΚΡΙ 6 
ATM   Φ100 

30 μ.   

28 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ.   

29 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ.   

30 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

20 τεμ.   

31 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

20 τεμ.   

32 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 

10 τεμ.   





 

 

33 
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ 

10 τεμ.   

34 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ.   

35 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1” 20 τεμ.   

36 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ.   

37 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4” 20 τεμ.   

38 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ.   

39 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2” 20 τεμ.   

40 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"Χ1/2" 

10 τεμ.   

41 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4X1/2" 

10 τεμ.   

42 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"X1/2" 

10 τεμ.   

43 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1/2" 

20 τεμ.   

44 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 3/4" 

20 τεμ.   

45 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ  
ΒΙΔ. 1" 

20 τεμ.   

46 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1/2”  ΑΡΣ 

5 τεμ.   

47 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 3/4”  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

48 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1”  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

49 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1 1/2”  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

50 
ΡΑΚΟΡ  ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 2”  ΑΡΣ 

15 τεμ.   

51 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  3/4" X 1/2" 

30 τεμ.   

52 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X 1/2" 

30 τεμ.   

53 
ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ  1" X3/4" 

30 τεμ.   

54 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1/2” 50 τεμ.   

55 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  3/4” 50 τεμ.   

56 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 ” 30 τεμ.   

57 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/4” 10 τεμ.   

58 ΜΑΣΤΟΙ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ  1 1/2” 20 τεμ.   

59 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ32Χ32Χ3 

40 τεμ.   

60 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ28Χ28Χ3 

40 τεμ.   

61 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ22Χ22Χ3 

40 τεμ.   

62 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
Φ18Χ18Χ2,5 

40 τεμ.   

63 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ3/4”  

50 τεμ.   





 

 

64 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
1"Χ1/2" 

60 τεμ.   

65 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
3/4"Χ1/2" 

20 τεμ.   

66 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 
11/4"Χ1" 

5 τεμ.   

67 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΘΗΛΥΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ.   

68 
ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 

20 τεμ.   

69 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2" 30 τεμ.   

70 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4" 30 τεμ.   

71 ΤΑΦ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1" 30 τεμ.   

72 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1/2” 50 τεμ.   

73 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 3/4” 50 τεμ.   

74 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1” 20 τεμ.   

75 ΤΑΠΕΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  ΑΡΣ 1 1/2” 20 τεμ.   

76 ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM 600 τεμ.   

77 
ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM 

600 τεμ.   

78 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 10 τεμ.   

79 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1/2” 

20 τεμ.   

80 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 3/4” 

20 τεμ.   

81 
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 
100mm 1” 

20 τεμ.   

82 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" 

20 τεμ.   

83 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" 

40 τεμ.   

84 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ  ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

6 τεμ.   

85 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2"  

20 τεμ.   

86 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4"  

30 τεμ.   

87 
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ 
ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" 

30 τεμ.   

88 
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
0,8Χ0,17mmΧ10m 

10 τεμ.   

89 ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ 10 τεμ.   

90 
ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
250ΤΕΜ.) 

2 τεμ.   

91 ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡ GAS 10 τεμ.   

92 
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
TURBO JET 

2 τεμ.   

93 ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΠΡΑΣΙΝΗ)  11/2"  90 μ.   

94 
ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  PVC ΣΕΙΡΑ 
41  Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

60 μ.   





 

 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5  

 ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4+5)  

 Φ.Π.Α 17%  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

      
 
 
 

                                                              ΛΕΡΟΣ        /       / 2020 
 
 
 

                                                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                                                       
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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 φορέα5  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 ΛΕΡΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6171] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. 85400] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νταλόγλου Κωνσταντίνα] 
- Τηλέφωνο: [2247360252] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithiondlerou@yahoo.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.leros.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):   

«Προμήθεια :ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 
CPV: 43328100-9 
 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6171] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [38/2020 Μελέτη 
Τεχνικής Υπηρεσίας] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                           
5 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 

μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 





 

 

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 αρμόδιοι6 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
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.  
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 
κατάλογο7: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 

                                           
6 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
7 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 





 

 

τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
(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 
άλλους8; 

[  ] 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) [……] 

 

                                           
8 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 





 

 

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 …): 

[……] 





 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ9  

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 έντυπο ΤΕΥΔ 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. 

 

                                           
9  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.” 





 

 

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).  





 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες10 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση11· 

 δωροδοκία12,13· 

 απάτη14· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες15· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας16· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων17. 

                                           
10 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.  
11 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). 
12 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
13 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), «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). 
14 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. 
15 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. 
16 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”. 
17 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 





 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου18 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): 
[……][……][……][……]19 

Εάν ναι, αναφέρετε20: 
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 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]21 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)22; 

[  ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν23: [……] 

                                                                                                                                          

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
18 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 ) 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
22 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)  
23 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  





 

 

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 
ασφάλισης24, 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 ;25 

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): 26 
[……][……][……] 

 

                                           
24 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).  
25 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 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  
26 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





 

 

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 δικαίου27 ; 
 

[  ] 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: […….............] 

 
 
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 (παρ.Α1 του άρθρου 
39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο 
άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος 
υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης):  
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;28 
 
 

 
 
[   ] Ναι [   ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [  ] Ναι [  ] Όχι 

                                           
27 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
28 Παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 

Ν.4412/2016, νέος υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/




 

 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
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 συμφερόντων30, 
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 σύμβασης31; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια32 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

                                           
29 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
30 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
31 Πρβλ άρθρο 48. 
32  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 





 

 

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 

 

 





 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
 

 ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 ……………………………. 

 

                                           
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 





 

 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται34, 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 δωρεάν35. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Λέρου, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο ΤΕΥΔ 
για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας : «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 

   ΛΕΡΟΣ …./…./2020 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 

                                           

 

 

 
  

 




