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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

Αρικμόσ Ψορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Ψ.Μ.) 997854502 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1 1007.Ε81805.00191 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφόροσ Ραςςαρϊνοσ 1 

Ρόλθ Ελεοφςα Λωαννίνων 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45445 

Ωϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS3 EL543 

Τθλζφωνο 2653360024 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) zitsa@zitsa.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 ΔΕΒΕΝΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.zitsa@zitsa.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ ΒΑΚΜΟΥ), αποτελεί μθ κεντρικι  
ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα Οργανιςμϊν 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α’ βακμοφ). 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.5 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ , θ ανάπτυξθ και θ 
ςυνεχισ βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 6  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr και 
www.zitsa@zitsa.gov.gr 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

5
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

6
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 





 

Σελίδα 5 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ7 

 Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o Διμοσ Ηίτςασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ κα βαρφνει με πολυετι δαπάνθ τουσ με Κ.Α.: 25.6662.008, 25.6661.002, 25.6662.003 του 
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2023  του Διμου Ηίτςασ. Επειδι πρόκειται για πολυετι 
δαπάνθ που κα βαρφνει αποκλειςτικά το επόμενο οικονομικό ζτοσ, εκδόκθκε θ υπ’αρ. πρωτ. 17015/18-
11/2022 Απόφαςθ Ζγκριςθσ με α/α 1022 (ΑΔΑΜ 22REQ011630625, ΑΔΑ: Ϊ30ΞΫΓ-3Ξ4). Αναλυτικά: 

 

ΚΑ 2022 2023 

25.6662.008 0,00 52.685,50 

10.6661.002 0,00 16.972,62 

25.6662.003 0,00 4.741,88 

                 Σφνολο : 0,00 74.400,00 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παροφςα αφορά τθν προμικεια υλικϊν φδρευςθσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ του δθμοτικοφ 
δικτφου φδρευςθσ που εκετείνεται ςτισ περιοχζσ των Δ.Ε. Μολοςςϊν, Ευρυμενϊν, Ηίτςασ, Εκάλθσ & 
Ραςςαρϊνασ και ςυγκεκριμζνα για τθν εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν από το εξειδικευμζνο προςωπικό 
των αρμόδιων ςυνεργείων τθσ Υπθρεςίασ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ του Διμου: 

1. Τθν επιςκευι των βλαβϊν και ςφντθρθςθ των αγωγϊν φδρευςθσ και τοποκζτθςθ νζων παροχϊν (CPV 
42131140-9: Βαλβίδεσ τθσ πίεςθσ, βαλβίδεσ ελζγχου, ρυκμιςτικζσ και αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ, 44167000-8:  
Διάφορα εξαρτιματα ςωλθνϊςεων και 44161200-8: Σωλινεσ Φδρευςθσ), ςε όλθ τθν επικράτεια του Διμου 
Ηίτςασ και μζχρι εκεί οποφ εκτείνεται το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ. 

2. Τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Ηίτςασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου αποχζτευςθσ αυτϊν (CPV 44115210-4: Υλικά υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων). 

3. Τθν τοποκζτθςθ νζων και αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρομζτρων οικίων, επιχειριςεων και 
αγροτεμαχίων, μετά των απαραίτθτων εεξαρτθμάτων (CPV 44162100-4: Εξοπλιςμόσ για αγωγοφσ), φςτερα 
από τθν υποβολι αντίςτοιχων αιτθμάτων.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000.00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 
24% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ: € 74.400.00). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12)μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι/ ΜΕΛΕΤΘ 50/2022 τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ & ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ.  

Επιςθμαίνεται, ότι λόγω τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ, που γίνεται για να καλφψει ανάγκεσ ςυντιρθςθσ του 
δικτφου, ςε Κ.Ω. και κτιρια, οι ποςότθτεσ δεν είναι δυνατόν να εκτιμθκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων, 
κακϊσ θ προμικεια δε ςυνδζεται με τθν εκτζλεςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου ζργου, ενϊ δεν  μποροφν να 
είναι γνωςτζσ ςτο ςφνολό τουσ οι βλάβεσ, φκορζσ, αςτοχίεσ, ηθμιζσ, βανδαλιςμοί, ςυντθριςεισ κλπ. που 
κα προκφψουν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Για το λόγο αυτό, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα 
                                                           
7
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 

53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
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να αυξομειϊνει τισ ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν, κατά ζνα εφλογο τρόπο (ζωσ 50%), ςφμφωνα 
με τισ πραγματικζσ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132 
του Ν. 4412/2016 περί « τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ».  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει ΤΛΜΙΣ. 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ενιαία προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ, ενϊ 
τμθματικζσ προςφορζσ τθσ προμικειασ δε κα γίνονται δεκτζσ. 

Για υλικά που δεν περιλαμβάνονται ςτθ Μελζτθ 50/2022 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ, αλλά θ προμικεια τουσ κρίνεται αναγκαία για ζκτακτεσ ι απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ 
δφναται να καλφπτουν μζχρι το 50% τθσ παροφςασ προμικειασ και με ποςοςτό ζκπτωςθσ ίςο με το 
ποςοςτό με το ποςοςτό προςφοράσ του αναδόχου. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ8: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»9, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  

                                                           
8
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 

9
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»10.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
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  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 
Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΩ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ: 

- Θ υπ.αρ. 50/15-11-2022 ΜΕΛΕΤΘ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Ρολεοδομίασ & Ρεριβάλλοντοσ Δ. 
Ηίτςασ 

- Το υπ.αρ.πρωτ. 16969/18-11/2022 Ρρωτογενζσ αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  για τθν 
ανωτζρω προμικεια ( ΑΔΑΜ: 22REQ011625399 2022-11-18). 

- Τθν υπ.αρ. πρωτ. 17015/18/11/2022 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετϊν Δαπανϊν με α/α/1022 
(ΑΔΑΜ:22REQ011630625 2022-11-18, ΑΔΑ: Ϊ30ΞΫΓ-3Ξ4). 

- Το υπ.αρ.πρωτ. 17089/21-11-2022 Τεκμθριωμζνο Αίτθμα του Διατάκτθ για τθν Ζκδοςθ Απόφαςθσ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 

- Τθν υπ.αρ.πρωτ. 17245/23-11-2022 ΒΕΒΑΛΫΣΘ Ρ.Ο.Υ. Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ:  
22REQ011659118 2022-11-23, ΑΔΑ: ΫΝΤΓΫΓ-5ΞΟ). 

- Θ υπ. αρ. 507_2022 (ΑΔΑ:ΡΘ3ΫΓ_Α5Β) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. Δ. Ηίτςασ α) περί κακοριςμοφ όρων 
διαγωνιςμοφ, ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τον «Ρρομικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ Δθμοτικϊν Εγκαταςτάςεων και Οδϊν Διμου 
Ηίτςασ»  και β) οριςμοφ τθσ επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι  θ  9θ Ιανουαρίου 2023 και ϊρα 15:00μ.μ.11 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 12 

Θ προκιρυξθ13 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου. 

12
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο14 15 16, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 . 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).   

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.zitsa.gov.gr  ςτθ διαδρομι: ►  ΡΟΚΘΥΞΕΛΣ. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,17  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                                                                                                                                                                 
13

 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

14
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

15
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

16
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΫΝ ΣΤΟΝ 

ΕΚΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

17
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,18  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)19. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο (5 ) πζντε θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
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 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Ψ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων 
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν 
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

19
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ20: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ21.  

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ22 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 23.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα24. 

2.1.5 Δγγπήζεηο25 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)26, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

                                                           
20

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
21

  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΫΘ9ΟΞΤΒ-2ΩΗ) 

22
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

23
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

24
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

25
 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  

26
 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 





 

Σελίδα 12 

χρθματικοφ ποςοφ27. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ28.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ29, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 730 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

                                                           
27

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

28
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 

29
 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων31. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ32 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον33.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο34 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ35, ποςοφ  
Ωιλίων Διακοςίων Ευρϊ (1.200,00 ευρϊ)36.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 09/08/2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201637. 

                                                                                                                                                                                                 
30

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

31
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

32
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
33

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
34

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
35

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 

36
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί38, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ39  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ40 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ) και 24 

                                                                                                                                                                                                 
37

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
38

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
39

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
40

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
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Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 - 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται41 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ42:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201643, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

                                                           
41

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

42
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΫΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

43
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.44 

2.2.3.5.- 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία45, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 46. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201647. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

Κριτιρια Επιλογισ48  

                                                           
44

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ϊ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
45

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

46
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

47 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΨΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

48
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο49  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ50  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα51  

ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα52  

ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο53  

ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων54 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ55. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.   

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

                                                                                                                                                                                                 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

49
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

50
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

51
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με 
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

52
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

53
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν 

κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
54

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
55

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
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οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ56. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ57. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ58.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι59.  

                                                           
56

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

57
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

58
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

59
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IV, το 
οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ60 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1.61  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.62 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.63 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ64. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,65 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ66 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

                                                           
60

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

61
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

62
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

63
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

64
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

65
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Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ67. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του68. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα69  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν70. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
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 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
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  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

70
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΨΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.471 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ψερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ72. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.73 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  

Β.4.  

Β.5.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ74, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ75, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
72

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
73

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

74
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ76 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

                                                                                                                                                                                                 
 γ.  θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
75

  Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

76
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο77  

Κριτιριο ανάκεςθσ78 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

                                                           
77

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 





 

Σελίδα 26 

βάςει τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ (ΜΕΛΕΤΘ 50/2022) 
τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ79. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.80 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.81 
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 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)  

79
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

80
 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

81
 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν82.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Ψορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2783 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

                                                           
82

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
83

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ϊθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
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ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 84 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΨΕΚ85 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Ψορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199986,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ωάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο87.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
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 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

85
 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Ψφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 

(ΨΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΨΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΨΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

86
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

87
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

[ 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ88 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Ψορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Ψορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά  

ΣΤΟΝ (ΥΡΟ)ΨΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΘΝ ΕΝΔΕΙΞΘ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ-ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» 
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου τα ςτοιχεία που δεν ζχουν  
εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του 
υπογραφι. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ 
(ΜΕΛΕΤΘ 50/2022) τθσ Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
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προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα89 90.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν επίςθσ: 

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν91. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,  βάςει τιμισ.  

 Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) 
φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 
pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία. Δεν επιτρζπονται προςφορζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ, Θα 
υποβλθκοφν θλεκτρονικά (με ψθφιακι υπογραφι) και τα ζντυπα των οικονομικϊν προφορϊν βάςει 
των υποδειγμάτων του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙI τθσ παροφςασ. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι 
περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί 
κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ 
αποςτολείσ τουσ.  
 
Δε κα λαμβάνεται υπόψθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των 
απαιτοφμενων ειδϊν. Συνεπϊσ, θ προςφορά κα καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων 
όπωσ αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ ΜΕΛΕΤΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι).  

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 92 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
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κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ93   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ94 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,95  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ96 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ97, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν  13θ Ιανουαρίου 2023 και ϊρα 12:00μ.μ. 

 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ98, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα99. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
97

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

98
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

99
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ100. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν101. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.102   

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων103 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ104 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
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 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
102

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
103

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
104

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5105.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του106.  
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 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο107  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ108. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.109 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
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 Άρκρο 105 του ν. 4412/2016 
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  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του110 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ111 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59112. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ113 .  

                                                           
113

  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021114 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ . 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ενόσ μινα. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
*ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά+:  Αν τα αγακά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 
γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.115. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ116.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ117. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
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 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
116

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
117

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο118 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/119 120 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ121, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)122. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο123  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

                                                           
118

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
119

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

120
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

121
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

122
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

123
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο124  

5.1.1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται τμθματικά, με 100% εξόφλθςθ τθσ αξίασ 
των ειδϊν που παραδόκθκαν ςτον Διμο- μετά από ςχετικι παραγγελία- εντόσ τριάντα  (30) θμερϊν, μετά 
τθν παράδοςθ αυτϊν, τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου  και τθν πρότερθ πιςτοποίθςθ τθσ καλισ 
εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν – προμικειασ υλικϊν από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου. 
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016125, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 126 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016127 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)128 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ129 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
124

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

125
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

126
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

127
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

128
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

129
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθ Μελζτθ 50/2022 με τθν επιφφλαξθ τθσ 
επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016130 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
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γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο131 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ132   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016133. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ  δϊδεκα (12) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 
θμζρα υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Οι ςυμβάςεισ λφονται με τθν ολοκλιρωςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου τουσ (Ρροχπολογιςμόσ), ακόμθ και αν δεν ζχει παρζλκει το χρονικό διάςτθμα 
των δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τουσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ134. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16135 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο 

                                                           
134

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, 
β)με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) με πρακτικι δοκιμαςία και δ) με όλουσ ι με 
όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο 
ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθ γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ 50/2022, ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου κα γίνεται 
παραγγελία και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 24 ϊρεσ να ζχει διακζςιμο το προσ 
προμικεια ηθτοφμενο υλικό, όπωσ αναφζρεται ςτθ Μελζτθ 50/2022 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. Θ παράδοςθ κα γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ϊςτε να μπορεί θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ να ελζγξει τα υλικά και να προβεί ςτθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 
Ρρωτοκόλλου παραλαβισ. Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι 
άλλων καταςτάςεων του δικτφου φδρευςθσ, ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα υλικά ςτθν αποκικθ 
του Διμου εντόσ 2 ωρϊν από τθ ςχετικι παραγγελία. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
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ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.136 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν προβλζπεται. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 
4412/2016 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο137  

ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο138  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν περιλαμβάνει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όρο περί αναπροςαρμογισ τθσ 
τιμισ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν.4412/16.  

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΨΟ Ο ΔΘΜΑΩΟΣ 

 

 

 

 

 

ΡΛΙΑΚΟΣ ΜΙΩΑΘΛ 

 

 

                                                           
136

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 

137
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 

138
 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΜΔΛΔΣΖ 

                                                                                                                                      

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                               

ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ & ΡΕΛΒ/ΝΤΟΣ 

 

ΜΕΛΕΤΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

« Ρ  Ο Μ Θ Θ Ε Ι Α  Υ Λ Ι Κ Ω Ν  Υ Δ  Ε Υ Σ Θ Σ ,  Δ Θ Μ Ο Υ  Η Ι Τ Σ Α Σ »  

Δ Θ Μ Ο Σ :  Η Ι Τ Σ Α Σ  

 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ:    74.400,00 ΕΥΩ 

   

Για τθν υπθρεςία & προμικεια:          60.000,00 ΕΥΩ 

 

Για Ψ.Ρ.Α. :      14.400,00 ΕΥΩ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:                 74.400,00        ΕΥΩ 

 

 

Ταξινόμθςθ κατά CPV:  

42131140-9: ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΜΕΛΫΣΘΣ ΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ, ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΕΛΕΓΩΟΥ, ΥΚΜ. & ΑΣΨ. ΒΑΛΒΛΔΕΣ 

44167000-8:  ΔΛΑΨΟΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΣΫΛΘΝΫΣΕΫΝ 

44161200-8: ΣΫΛΘΝΕΣ ΥΔΕΥΣΘΣ 

44115210-4: ΥΛΛΚΑ ΥΔΑΥΛΛΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ 

44162100-4: ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΓΛΑ ΑΓΫΓΟΥΣ 

 

 

Ν Ο Ε Μ Β  Ι Ο Σ ,  2 0 2 2  

 

Ελεοφςα, 15 / 11 / 2022 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ:  50 

Ωρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 
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Α. Τ Ε Ω Ν Ι Κ Θ  Ρ Ε  Ι Γ  Α Ψ Θ  

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια υλικϊν φδρευςθσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ του 
δθμοτικοφ δικτφου φδρευςθσ που εκετείνεται ςτισ περιοχζσ των Δ.Ε. Μολοςςϊν, Ευρυμενϊν, Ηίτςασ, 
Εκάλθσ & Ραςςαρϊνασ και ςυγκεκριμζνα για τθν εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν από το εξειδικευμζνο 
προςωπικό των αρμόδιων ςυνεργείων τθσ Υπθρεςίασ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ του Διμου: 

1. Τθν επιςκευι των βλαβϊν και ςφντθρθςθ των αγωγϊν φδρευςθσ και τοποκζτθςθ νζων παροχϊν (CPV 
42131140-9: Βαλβίδεσ τθσ πίεςθσ, βαλβίδεσ ελζγχου, ρυκμιςτικζσ και αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ, 44167000-8:  
Διάφορα εξαρτιματα ςωλθνϊςεων και 44161200-8: Σωλινεσ Φδρευςθσ), ςε όλθ τθν επικράτεια του Διμου 
Ηίτςασ και μζχρι εκεί οποφ εκτείνεται το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ. 

2. Τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Ηίτςασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου αποχζτευςθσ αυτϊν (CPV 44115210-4: Υλικά υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων). 

3. Τθν τοποκζτθςθ νζων και αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρομζτρων οικίων, επιχειριςεων και 
αγροτεμαχίων, μετά των απαραίτθτων εεξαρτθμάτων (CPV 44162100-4: Εξοπλιςμόσ για αγωγοφσ), φςτερα 
από τθν υποβολι αντίςτοιχων αιτθμάτων.  

Θ εκτζλεςθ των ζργων όπου κα ενςωματωκοφν τα υλικά, κα γίνει με αυτεπιςταςία, δθλαδι κα 
χρθςιμοποιθκεί το εργατοτεχνικό προςωπικό και τα μθχανιματα τθσ υπθρεςίασ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 
του Διμου Ηίτςασ. Θ δαπάνθ των θμερομιςκίων και των εργοδοτικϊν ειςφορϊν που αφορά ςτο ωσ άνω 
προςωπικό, για το εν λόγο ζργο κα καλυφκεί από τθν μιςκοδοςία αυτϊν. 

Θ προμικεια των υλικϊν φδρευςθσ κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με τθν ανοιχτι διαδικαςία 
θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των κάτωκι: 

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιµων και Κοινοτιτων» (Ψ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).  

2. Τον Ν. 4412/2016, ΨΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν».  

3. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω, εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν 
κωδικοποίθςθ), και τισ λοιπζσ διατάξεισ που κα αναφερκοφν ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
«ςυμβατικά τεφχθ» τθσ προμικειασ και γενικότερα κάκε άλλθ διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι 
εγκφκλιο που διζπει τθν αναφερόμενθ προμικεια.  

4. Τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ που αφοροφν τισ τεχνικζσ λεπτοµζρειεσ τθσ ςυγκεκριµζνθσ 
προμικειασ. 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί εξ' ολοκλιρου από ζναν προμθκευτι με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, εφόςον τα υπό προμικεια 

είδθ πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τα ελλθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ είναι ετιςια, δθλαδι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ, ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ.  

Στισ παραγράφουσ που ακολουκοφν (κεφάλαιο Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) περιγράφονται αναλυτικά τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν, ενϊ οι ποςότθτεσ και ο  προχπολογιςμόσ ανά είδοσ 
προμικειασ φαίνεται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο Β. Επιςθμαίνεται ότι λόγο τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ, που 
γίνεται για να καλφψει ανάγκεσ ςυντιρθςθσ του δικτφου, ςε Κ.Ω. και κτίρια, οι ποςότθτεσ δεν είναι 
δυνατόν να εκτιμθκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων, κακϊσ θ προμικεια δε ςυνδζεται με τθν εκτζλεςθ 
κάποιου ςυγκεκριμζνου ζργου, ενϊ δεν  μποροφν να είναι γνωςτζσ ςτο ςφνολό τουσ οι βλάβεσ, φκορζσ, 
αςτοχίεσ, ηθμιζσ, βανδαλιςμοί, ςυντθριςεισ κλπ. που κα προκφψουν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Για το 
λόγο αυτό, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αυξομειϊνει τισ ποςότθτεσ των υπό προμικεια 
ειδϊν, κατά ζνα εφλογο τρόπο (ζωσ 50%), ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατά 
τα λοιπά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 περί «τροποποίθςθσ ςυμβάςεων».  
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Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ αν δεν προκφψουν 
πραγματικζσ ανάγκεσ ι να ςυνεχιςκεί χρονικά θ ςφμβαςθ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ πίςτωςθσ ςτθν ςφμβαςθ 
χωρίσ να επιτρζπεται ανατίμθςθ ςτισ προςφερόμενεσ τιμζσ. 

Θ παράδοςθ όλων των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα µε τισ παραγγελίεσ (τυποποιθμζνο δελτίο 
παραγγελίασ Διμου), ςτθν ζδρα του Διμου Ηίτςασ αυκθμερόν ι ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν 
Υπθρεςία εντόσ των διοικθτικϊν ορίων αρμοδιότθτασ του Διμου, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται άμεςα και 
χωρίσ χρονοτριβζσ για τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι βλαβϊν. Σε εξαιρετικζσ μόνο περιπτϊςεισ δφναται να 
ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία θ μεταφορά των υλικϊν ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ςτθν προςφορά του αναδόχου κα περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 
ξεφορτϊματοσ των υλικϊν ςτισ αποκικεσ του Διμου Ηίτςασ ι ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Θ παροφςα Ρρομικεια κα ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 
24%. Θ χρζωςθ τθσ δαπάνθσ κα γίνει ςτουσ παρακάτω K.A. για τα οικονομικά ζτθ 2022 & 2023, ωσ εξισ: 

-ΚΑ 25.6662.008 µε τίτλο «Υλικά Συντιρθςθσ Δικτφων φδρευςθσ» για τθν προμικεια υλικϊν που 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςκευι των βλαβϊν και τθν ςφντθρθςθ των αγωγϊν φδρευςθσ και 
τοποκζτθςθ νζων παροχϊν  του δθμοτικοφ δικτφου φδρευςθσ 

-ΚΑ 10.6661.002 με τίτλο «Υλικά Συντιρθςθσ και Επιςκευισ κτιρίων – Υδραυλικά», για τθν επιςκευι και 
ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Ηίτςασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου αποχζτευςθσ αυτϊν 

-ΚΑ 25.6662.003 µε τίτλο «Ρρομικεια Υδρομζτρων Διμου», για τθν τοποκζτθςθ νζων και 
αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρομζτρων οικίων, επιχειριςεων και αγροτεμαχίων, μετά των απαραίτθτων 
εεξαρτθμάτων 

ΚΑ 2022 2023 

25.6662.008 0,00 52.685,50 

10.6661.002 0,00 16.972,62 

25.6662.003 0,00 4.741,88 

ςυνολο  0,00 74.400,00 

 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν παροφςα προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 74.400,00 ευρϊ ( 
60.000,00 ευρϊ + ΨΡΑ 24%, 14.400,00 ευρϊ).  

Για υλικά που δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Μελζτθ αλλά θ προμικεια τουσ κρίνεται αναγκαία 
για ζκτακτεσ ι απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ δφναται να καλφπτουν μζχρι το 50% τθσ παροφςασ 
προμικειασ και με ποςοςτό ζκπτωςθσ ίςο με το ποςοςτό προςφοράσ του αναδόχου. 

Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από  τθν ανοιχτι διαδικαςία 
θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα προςφορά βάςει χαμθλότερθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

Θ ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ 

 

ΓΟΥΝΘ ΩΑΙΚΛΕΙΑ 

Μθχ/κόσ Ωωροταξίασ, Ρολεοδομίασ 

& Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
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Β. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Ρ  Ο Χ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

α/α Ρεριγραφι Είδουσ 
Μον. 
Μετρ. 

CPVS 

Τιμι 
Μελζτθσ 

(χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α.) 

Τελικι 
Ροςότθτα 

Μερικι 
Δαπάνθ 
(χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α) 

Τελικι 
Δαπάνθ 

(χωρίσ Ψ.Ρ.Α) 

  ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ (Κ.Α. 25.6662.008) 

  Α.1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΙΕΣΘΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΩΟΥ, ΥΘΜ. & ΑΣΨ. ΒΑΛΒΙΔΕΣ (CPV: 42131140-9) 

1 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ100/16atm. 

ΤΕΜ. 42131140-9 220,00 € 1 220,00 €   

2 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ80/16atm. 

ΤΕΜ. 42131140-9 170,00 € 1 170,00 €   

3 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ50/16atm. 

ΤΕΜ. 42131140-9 120,00 € 2 240,00 €   

4 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Ν16atm 
/ 1’’ 

ΤΕΜ. 42131140-9 105,00 € 2 210,00 €   

5 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Ψ1'' 
Ν25 

ΤΕΜ. 42131140-9 245,00 € 1 245,00 €   

6 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ80/40atm. 

ΤΕΜ. 42131140-9 365,00 € 1 365,00 €   

7 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΛΚΛΝΘ 1 
1/2'' 

ΤΕΜ. 42131140-9 22,00 € 1 22,00 €   

8 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 1 
1/4’' 

ΤΕΜ. 42131140-9 18,00 € 1 18,00 €   

9 ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 1'' ΤΕΜ. 42131140-9 11,00 € 1 11,00 €   

10 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 
3/4’' 

ΤΕΜ. 42131140-9 9,00 € 1 9,00 €   

11 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΝΛΚΘ 
1/2’’ 

ΤΕΜ. 42131140-9 6,50 € 1 6,50 €   

12 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1/2ϋϋ 
Ν25 

ΤΕΜ. 42131140-9 40,00 € 2 80,00 €   

13 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ3/4ϋϋ 
Ν25 

ΤΕΜ. 42131140-9 65,00 € 2 130,00 €   

14 ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1ϋϋ Ν25 ΤΕΜ. 42131140-9 80,00 € 1 80,00 €   

15 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1 1/4ϋϋ 
Ν25 

ΤΕΜ. 42131140-9 140,00 € 1 140,00 €   

16 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1 1/2ϋϋ 
Ν25 

ΤΕΜ. 42131140-9 160,00 € 1 160,00 €   

17 ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 2ϋϋ Ν25 ΤΕΜ. 42131140-9 230,00 € 1 230,00 € 2.336,50 € 

  Α.2 ΔΙΑΨΟΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ (CPV: 44167000-8)   

   ΒΑΝΕΣ             

18 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ50/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 80,00 € 8 640,00 €   

19 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ.ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4.Ψ65/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ 44167000-8 100,00 € 5 500,00 €   

20 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ80/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 120,00 € 2 240,00 €   

21 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ100/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 145,00 € 2 290,00 €   
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22 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ125/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 200,00 € 1 200,00 €   

23 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ80/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 150,00 € 1 150,00 €   

24 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ100/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 200,00 € 1 200,00 €   

25 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ125/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

ΤΕΜ. 44167000-8 270,00 € 1 270,00 € 2.490,00 € 

  ΓΩΝΙΕΣ Ε             

26 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ20/45° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 3,50 € 1 3,50 €   

27 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32/45° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 9,00 € 6 54,00 €   

28 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40/45° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 11,50 € 6 69,00 €   

29 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63/45° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 15,00 € 6 90,00 €   

30 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90/45° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 26,00 € 1 26,00 €   

31 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110/45° 
16atm 

ΤΕΜ. 44167000-8 38,00 € 
1 

38,00 €   

32 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ20/90° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 1 6,50 €   

33 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32/90° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 9,00 € 6 54,00 €   

34 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40/90° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 11,50 € 1 11,50 €   

35 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63/90° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 15,00 € 6 90,00 €   

36 ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90/90° 16atm ΤΕΜ. 44167000-8 26,00 € 1 26,00 € 468,50 € 

  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ             

37 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ50 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 0,50 € 15 7,50 €   

38 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ63 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 0,50 € 310 155,00 €   

39 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ90 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 0,85 € 70 59,50 €   

40 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ110 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 1,15 € 5 5,75 €   

41 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ125 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 1,25 € 5 6,25 €   

42 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ250 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

ΤΕΜ. 44167000-8 2,9 1 2,90 € 236,90 € 

  ΕΝΩΤΙΚΑ ΩΥΤΟΣΙΔΘΑ             

43 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC Ψ63/50 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,50 € 15 232,50 €   

44 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC Ψ90/80 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 21,00 € 1 21,00 €   

45 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC 
Ψ110/100 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 25,00 € 1 25,00 €   

46 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC Ψ63/50 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 
16,50 € 

1 16,50 €   

47 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC Ψ90/80 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 
22,50 € 

1 22,50 €   

48 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC 
Ψ110/100 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 
29,50 € 

1 29,50 € 347,00 € 

  ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε             

49 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ20 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 2,40 € 45 108,00 €   

50 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ25 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 2,70 € 2 5,40 €   

51 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 3,00 € 50 150,00 €   
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52 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ40 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 3,00 € 15 45,00 €   

53 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ50 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 0 0,00 €   

54 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ63 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 100 450,00 €   

55 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100  Ψ90 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 8,00 € 10 80,00 €   

56 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ110 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 8,50 € 5 42,50 €   

57 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ125 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 13,00 € 1 13,00 €   

58 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100  Ψ140 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 16,00 € 1 16,00 €   

59 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ160 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 18,00 € 2 36,00 €   

60 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ180 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 29,00 € 1 29,00 €   

61 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ200 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 30,00 € 2 60,00 € 1.034,90 € 

  ΚΟΡΤΙΚΟ ΣΕΛΛΑΣ             

62 ΚΟΡΤIΚΟ ΣΕΛΛΑΣ Ε100 Ψ63Ω20 ΤΕΜ 44167000-8 18,00 € 5 90,00 €   

63 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ63ΩΨ32 ΤΕΜ. 44167000-8 18,00 € 5 90,00 €   

64 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ63ΩΨ63 ΤΕΜ. 44167000-8 24,00 € 3 72,00 €   

65 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ125Ω63 ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 1 27,00 €   

66 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ140Ω63  ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 1 27,00 €   

67 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ160Ω63  ΤΕΜ. 44167000-8 28,00 € 1 28,00 € 334,00 € 

  ΛΑΜΟΙ ΨΛΑΝΤΗΑΣ Ε             

68 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ20 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 1,00 € 1 1,00 €   

69 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ25 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 1,50 € 1 1,50 €   

70 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ32 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 2,00 € 1 2,00 €   

71 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ40 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 2,50 € 1 2,50 €   

72 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 63 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 3,50 € 15 52,50 €   

73 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΑΣ Ε100 Ψ75 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 5,00 € 1 5,00 €   

74 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ90 Ν16  ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 1 6,50 €   

75 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ110 Ν16    44167000-8 8,00 € 1 8,00 €   

76 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ125 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 1 10,00 €   

77 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ140 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 13,50 € 1 13,50 € 102,50 € 

  ΜΑΝΣΟΝ ΡΙΕΣΕΩΣ PVC             

78 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ50/16ΑΤΜ  ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 10 45,00 €   

79 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ63/16ΑΤΜ  ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 130 715,00 €   

80 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ90/16ΑΤΜ ΤΕΜ. 44167000-8 9,00 € 40 360,00 €   

81 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ110/16ΑΤΜ ΤΕΜ. 44167000-8 13,50 € 2 27,00 €   

82 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ125/16ΑΤΜ ΤΕΜ. 44167000-8 17,00 € 1 17,00 € 1.164,00 € 

  ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΝΟΙ   44411100-5         

83 ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟΣ ΚΟΥΝΟΣ Ψ80 ΤΕΜ. 44411100-5 280,00 € 6 1.680,00 € 1.680,00 € 

  ΡΩΜΑ Ε ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ             

84 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 5,00 € 1 5,00 €   

85 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 1 5,50 €   

86 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 6,00 € 1 6,00 €   

87 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 1 6,50 €   

88 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ90 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 14,50 € 1 14,50 €   

89 ΡΫΜΑ Ε-100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ110 PN16 ΤΕΜ. 44167000-8 20,00 € 1 20,00 € 57,50 € 
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  ΡΩΜΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ-ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΥ         

90 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 7,00 € 1 7,00 €   

91 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 8,00 € 1 8,00 €   

92 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ50 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 11,50 € 1 11,50 €   

93 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 13,50 € 1 13,50 €   

94 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 28,00 € 1 28,00 €   

95 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 37,00 € 1 37,00 € 105,00 € 

  ΡΩΜΑ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟ             

96 ΡΫΜΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΚΘΛΥ Ψ63/50 PN16 ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 1 10,00 € 10,00 € 

  ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ             

97 ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ32Ω1ϋϋ ΤΕΜ. 44167000-8 19,00 € 1 19,00 €   

98 
ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ 
Ψ40Ω11/4ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,00 € 1 22,00 €   

99 
ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ 
Ψ50Ω11/2ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,50 € 1 22,50 €   

100 

 

 

ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ63Ω2ϋϋ 

 

 

ΤΕΜ. 44167000-8 45,00 € 1 45,00 € 108,50 € 

  ΣΕΛΛΑ (ΜΑΝΣΟΝ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΘ ΤΑΩΕΙΑΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ         

101 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 60-
70Ω250mm 

ΤΕΜ 44167000-8 75,00 € 3 225,00 €   

102 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 70-
80Ω250mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 85,00 € 1 85,00 €   

103 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
105-125X250mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 119,00 € 1 119,00 €   

104 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 115-
135Ω250mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 120,00 € 1 120,00 €   

105 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
135-155Ω250mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 125,00 € 1 125,00 €   

106 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 42-
45Ω150mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 39,00 € 1 39,00 €   

107 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 48-
51Ω150mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 47,00 € 1 47,00 €   

108 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 60-
70X150mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 58,00 € 5 290,00 €   

109 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 75-
85Ω150mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 60,00 € 1 60,00 €   

110 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 26-
30Ω76mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,00 € 5 110,00 €   

111 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 32-
37Ω76mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 25,00 € 2 50,00 €   

112 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
76Ω1/2ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,00 € 20 440,00 €   

113 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 85-
105Ω230mm. 

ΤΕΜ. 44167000-8 106,00 € 2 212,00 €   

114 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 60-
70Ω300mm 

ΤΕΜ 44167000-8 85,00 € 2 170,00 € 2.092,00 € 

  ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ)             
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115 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ50Ω3/4ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,00 € 1 15,00 €   

116 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ50Ω1ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,50 € 4 62,00 €   

117 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ63Ω1/2ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 17,00 € 10 170,00 €   

118 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ Ψ63Ω3/4ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 17,50 € 3 52,50 €   

119 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ63Ω1ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 18,50 € 20 370,00 €   

120 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ Ψ63Ω2'' 

ΤΕΜ 44167000-8 21,50 € 1 21,50 €   

121 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ90Ω1ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,00 € 5 110,00 €   

122 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ110Ω3/4ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 40,00 € 1 40,00 €   

123 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ110Ω1ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 1 27,00 €   

124 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ125Ω1ϋϋ 

ΤΕΜ. 44167000-8 31,00 € 1 31,00 € 899,00 € 

  ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΙΚΟ + ΒΑΣΘ             

125 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ40Ω20 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 23,00 € 2 46,00 €   

126 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ40Ω32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 23,00 € 2 46,00 €   

127 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ50Ω20 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 25,00 € 1 25,00 €   

128 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ50Ω32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 25,00 € 1 25,00 €   

129 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ63Ω20 
Ν16  

ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 25 675,00 €   

130 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ63Ω32 
Ν16  

ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 15 405,00 €   

131 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ75Ω32 
Ν16  

ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 1 27,00 €   

132 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 30,00 € 2 60,00 €   

133 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 30,00 € 1 30,00 €   

134 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω63 
Ν16  

ΤΕΜ. 44167000-8 30,00 € 2 60,00 €   

135 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω32 
Ν16  

ΤΕΜ. 44167000-8 32,00 € 2 64,00 €   

136 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 32,00 € 1 32,00 €   

137 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 32,00 € 2 64,00 €   

138 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 36,00 € 2 72,00 €   

139 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 36,00 € 1 36,00 €   

140 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 36,00 € 2 72,00 €   

141 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ225Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 42,00 € 1 42,00 €   

142 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ140Ω25 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 42,00 € 1 42,00 € 1.823,00 € 

  ΣΕΛΛΑ Ε ΩΩΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ         
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143 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ Ψ63Ω20 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 17,00 € 1 17,00 €   

144 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ Ψ63Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 17,00 € 1 17,00 €   

145 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ Ψ63Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 17,00 € 20 340,00 €   

146 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ110Ω63 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 23,50 € 1 23,50 €   

147 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ125Ω63 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 24,50 € 1 24,50 €   

148 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ140Ω63 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 38,50 € 1 38,50 €   

149 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ160Ω63 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 40,00 € 1 40,00 €   

150 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ200Ω63 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 49,00 € 1 49,00 € 549,50 € 

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΩΣΘ         

151 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ63X63  ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

ΤΕΜ. 44167000-8 131,00 € 20 2.620,00 €   

152 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ90Ω90  ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

ΤΕΜ. 44167000-8 161,00 € 1 161,00 €   

153 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ110Ω110 ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

ΤΕΜ. 44167000-8 175,00 € 1 175,00 €   

154 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ125Ω125 ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

ΤΕΜ. 44167000-8 200,00 € 1 200,00 €   

155 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ Ψ103-2mm - 116mm  

ΤΕΜ. 44167000-8 100,00 € 1 100,00 € 3.256,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ Ν16ΑΤΜ         

156 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40Ω25 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 1 4,50 €   

157 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 1 4,50 €   

158 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 1 4,50 €   

159 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 1 4,50 €   

160 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω25 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 1 5,50 €   

161 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω32 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 1 5,50 €   

162 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω40 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 1 5,50 €   

163 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω50 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 1 6,50 €   

164 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ110Ω63 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 13,00 € 1 13,00 €   

165 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ160Ω90 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 28,00 € 1 28,00 €   

166 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ160Ω110 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 29,00 € 1 29,00 €   

167 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ200Ω160 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 58,00 € 1 58,00 € 169,00 € 
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  ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ         

168 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ25Ω20/16 ΑΤΜ 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,00 € 10 50,00 €   

169 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ32Ω20/16 ΑΤΜ 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 20 110,00 €   

170 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32Ω25 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 5,50 € 1 5,50 €   

171 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40Ω20 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 7,50 € 1 7,50 €   

172 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 7,50 € 1 7,50 €   

173 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100  ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ50Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 1 10,00 €   

174 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100  ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ50Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 1 10,00 €   

175 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω32 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 12,00 € 1 12,00 €   

176 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ 44167000-8 12,00 € 1 12,00 €   

177 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω50 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 12,00 € 1 12,00 €   

178 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90Ω50 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 23,00 € 1 23,00 €   

179 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 23,00 € 1 23,00 €   

180 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 31,00 € 1 31,00 €   

181 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110Ω90 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 31,00 € 1 31,00 €   

182 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ125Ω63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 40,00 € 1 40,00 €   

183 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ125Ω90 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 40,00 € 1 40,00 €   

184 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ125Ω110 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 40,00 € 1 40,00 € 464,50 € 

  ΣΨΑΙΙΚΘ ΚΑΝΟΥΛΑ             

185 ΣΨΑΛΛΚΘ ΚΑΝΟΥΛΑ Ψ1/2" ΑΝΤΛΡΑΓΕΤΛΚΘ ΤΕΜ. 44167000-8 8,50 € 30 255,00 € 255,00 € 

  ΣΨΑΙΙΚΟΙ ΚΟΥΝΟΙ             

186 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ1/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44167000-8 4,50 € 400 1.800,00 €   

187 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ3/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 60 390,00 €   

188 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ1ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44167000-8 10,50 € 150 1.575,00 €   

189 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ11/4ϋϋ PN25 

ΤΕΜ. 44167000-8 14,50 € 10 145,00 €   

190 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ11/2ϋϋ PN25 

ΤΕΜ. 44167000-8 22,50 € 5 112,50 €   

191 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ2ϋϋ PN25 

ΤΕΜ. 44167000-8 34,50 € 5 172,50 €   

192 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ21/2ϋϋ PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 79,00 € 1 79,00 € 4.274,00 € 

  ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΩΝ             
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193 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ32Ω32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 1 10,00 €   

194 
ΤΑΥ Ε100 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ40Ω40Ω40 
Ν16 

ΤΕΜ 44167000-8 13,00 € 1 13,00 €   

195 
ΤΑΥ Ε100 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ50Ω50Ω50 
Ν16 

ΤΕΜ 44167000-8 13,50 € 1 13,50 €   

196 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ63/63 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 16,50 € 1 16,50 €   

197 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ι 
3ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ90/90 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 27,00 € 1 27,00 €   

198 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ110/110 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 38,50 € 1 38,50 €   

199 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ125/125 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 51,00 € 1 51,00 €   

200 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟ 
Ψ40Ω20 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,00 € 1 15,00 €   

201 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟ 
Ψ40Ω32 Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,00 € 1 15,00 € 199,50 € 

  ΤΑΥ Ε ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ             

202 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ25/25 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 6,00 € 1 6,00 €   

203 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ32/32 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 6,50 € 1 6,50 €   

204 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40/40 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 7,00 € 1 7,00 €   

205 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50 /50Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 8,00 € 1 8,00 €   

206 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63/63 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 11,00 € 1 11,00 €   

207 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ90/90 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 17,50 € 1 17,50 €   

208 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ125/125Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 34,00 € 1 34,00 €   

209 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ140/140 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 55,50 € 1 55,50 €   

210 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ160/160 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 62,00 € 1 62,00 €   

211 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ200/200 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 100,00 € 1 100,00 € 307,50 € 

  ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΙΔΘΑ             

212 ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ80/80 Ν16 ΤΕΜ. 44167000-8 77,00 € 1 77,00 €   

213 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ100/100 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 92,50 € 1 92,50 €   

214 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ100/60/100 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 85,00 € 1 85,00 €   

215 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ60/60-60 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 56,50 € 1 56,50 €   

216 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ80/60-80 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 77,50 € 1 77,50 €   

217 ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ 2ΚΕΨ. 1ΨΛΑΝΤΗΑΣ Ψ63/50 ΤΕΜ. 44167000-8 29,50 € 1 29,50 €   

218 ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ 3ΚΕΨΑΛΫΝ Ψ63Ω63Ω63 ΤΕΜ. 44167000-8 22,50 € 1 22,50 € 440,50 € 

  ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ              

219 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ Ψ125 
(5'') 

ΤΕΜ. 44167000-8 15,50 € 1 15,50 €   

220 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ Ψ150 
(6'') 

ΤΕΜ. 44167000-8 18,50 € 1 18,50 €   

221 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ50/63 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 7,00 € 30 210,00 €   

222 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ65/75 
PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 8,50 € 5 42,50 €   

223 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ80/90 
Ν16 

ΤΕΜ. 44167000-8 10,50 € 1 10,50 €   

224 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΤΥΨΛΘ Ψ2ϋϋ PN16 ΤΕΜ. 44167000-8 10,00 € 5 50,00 €   
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225 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΤΥΨΛΘ Ψ21/2ϋϋ PN16 ΤΕΜ. 44167000-8 12,00 € 1 12,00 €   

226 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΛΑΛΜΟΥ 3'' Ν40 ΤΕΜ. 44167000-8 32,00 € 2 64,00 € 423,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ             

227 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ50 ΤΕΜ. 44167000-8 1,00 € 70 70,00 €   

228 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ60 ΤΕΜ. 44167000-8 1,20 € 40 48,00 €   

229 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ80  ΤΕΜ. 44167000-8 1,50 € 20 30,00 €   

230 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ100 ΤΕΜ. 44167000-8 1,60 € 5 8,00 €   

231 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ125 ΤΕΜ. 44167000-8 2,00 € 5 10,00 €   

232 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ150 ΤΕΜ. 44167000-8 2,50 € 5 12,50 € 178,50 € 

  ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΩΣΘ             

233 ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ Ψ50/63  ΤΕΜ. 44167000-8 101,00 € 5 505,00 €   

234 ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ Ψ80/90  ΤΕΜ. 44167000-8 127,50 € 2 255,00 € 760,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ ΔΙΑΜΕΤΟΥ         

235 
ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ DN100 (105-135) PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 94,50 € 1 94,50 €   

236 
ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ DN150 (155-195) PN16 

ΤΕΜ. 44167000-8 140,50 € 1 140,50 € 235,00 € 

  ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ             

237 ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ψ50/16atm. ΤΕΜ. 44167000-8 510,00 € 6 3.060,00 €   

238 ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ψ80/16atm. ΤΕΜ 44167000-8 592,00 € 3 1.776,00 € 4.836,00 € 

  ΨΛΟΤΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ             

239 ΨΛΟΤΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ ΒΛΔΫΤΟ Ψ2'' ΤΕΜ. 44167000-8 65,00 € 1 65,00 € 65,00 € 

  ΣΩΛΘΝΑΣ ΕΛΑΤΟΣ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟΣ             

240 ΣΫΛΘΝΑ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ Ψ150 PN40 ΜΜ. 44161200-8 75,00 € 5 375,00 €   

241 ΣΫΛΘΝΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 2'', 15BAR ΜΜ. 44161200-8 6,00 € 20 120,00 € 495,00 € 

  ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟΥ         

242 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ Ψ125 L-
0,50cm 

ΤΕΜ. 44161200-8 113,00 € 1 113,00 €   

243 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ Ψ60 L-0,50cm 

ΤΕΜ. 44161200-8 40,00 € 1 40,00 €   

244 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ Ψ80 L-0,80cm 

ΤΕΜ. 44161200-8 103,00 € 1 103,00 € 256,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ Ε             

245 ΣΫΛΘΝΑ Ε-80 Ψ18X2,5 ΜΜ. 44161200-8 0,60 € 100 60,00 €   

246 ΣΫΛΘΝΑ Ε-80 Ψ22Ω3 ΜΜ. 44161200-8 0,80 € 100 80,00 €   

247 ΣΫΛΘΝΑ Ε100 Ψ25/10atm. ΜΜ. 44161200-8 0,60 € 100 60,00 €   

248 ΣΫΛΘΝΑ Ε100 Ψ32/10atm ΜΜ 44161200-8 0,70 € 100 70,00 €   

249 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ63/10atm. ΜΜ. 44161200-8 2,00 € 100 200,00 €   

250 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ20/16atm. ΜΜ. 44161200-8 0,50 € 1000 500,00 €   

251 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ32/16atm. ΜΜ. 44161200-8 0,90 € 1000 900,00 €   

252 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ40/16atm. ΜΜ. 44161200-8 1,30 € 100 130,00 €   

253 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ63/16atm. ΜΜ. 44161200-8 3,50 € 1000 3.500,00 €   

254 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ90/16atm. ΜΜ. 44161200-8 6,50 € 100 650,00 €   

255 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ110/16atm. ΜΜ. 44161200-8 9,50 € 100 950,00 €   

256 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ125/16atm. ΜΜ. 44161200-8 12,00 € 100 1.200,00 €   
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257 ΣΫΛΘΝΑ Ε100 Ψ90/25atm. ΜΜ 44161200-8 13,00 € 10 130,00 €   

258 ΣΫΛΘΝΑ Ε100 Ψ110/25atm ΜΜ 44161200-8 13,50 € 10 135,00 € 8.565,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΙΕΣΕΩΣ PVC             

259 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ50/16atm. ΜΜ. 44161200-8 3,00 € 10 30,00 €   

260 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ63/16atm. ΜΜ. 44161200-8 3,50 € 100 350,00 €   

261 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ90/16atm. ΜΜ. 44161200-8 7,50 € 120 900,00 €   

262 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ110/16atm. ΜΜ. 44161200-8 8,50 € 10 85,00 €   

263 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ125/16atm. ΜΜ. 44161200-8 10,50 € 10 105,00 € 1.470,00 € 

  ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΚΤΙΙΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΑ (Κ.Α. 10.6661.002)   

  ΥΛΙΚΑ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV: 44115210-4)       

  ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

264 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ14Ω60 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 0,50 € 200 100,00 €   

265 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ14Ω70 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 0,60 € 200 120,00 €   

266 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16X90 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 50 50,00 €   

267 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16Ω80 DIN931-8.8 ΤΕΜ 44115210-4 0,80 € 100 80,00 €   

268 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16Ω70 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 0,70 € 120 84,00 €   

269 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16Ω60 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 0,65 € 10 6,50 €   

270 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ18Ω70 DIN931-8.8 ΤΕΜ. 44115210-4 1,05 € 50 52,50 €   

271 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ24Ω100 ΤΕΜ 44115210-4 4,50 € 20 90,00 € 583,00 € 

  ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

272 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Κ-Κ Ψ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 5 5,00 €   

273 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Κ-Κ Ψ1ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 10 20,00 €   

274 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣ-ΚΘΛ Ψ1'' ΤΕΜ 44115210-4 2,00 € 10 20,00 €   

275 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣ-ΚΘΛ Ψ2'' ΤΕΜ 44115210-4 6,50 € 5 32,50 € 77,50 € 

  ΓΩΝΙΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

276 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1/2ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 55 137,50 €   

277 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 5,00 € 5 25,00 €   

278 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1ϋϋ 1/2 PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 5,20 € 5 26,00 €   

279 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ3/4ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 5 20,00 €   

280 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ2ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 19,50 € 5 97,50 €   

281 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1/2ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 35 87,50 €   

282 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 5,50 € 5 27,50 €   

283 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1ϋϋ 12 PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 6,10 € 5 30,50 € 451,50 € 

  ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ.             

284 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. Ψ600 D400 ΤΕΜ. 44115210-4 105,00 € 1 105,00 €   

285 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. D400 70X70 ΤΕΜ. 44115210-4 200,00 € 1 200,00 €   

286 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. C250 70X70 ΤΕΜ. 44115210-4 190,00 € 1 190,00 € 495,00 € 

  ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟ             

287 
ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΨΛΑΝΤΗΫΤΟ 
Ψ50/16atm. 

ΤΕΜ. 44115210-4 117,50 € 1 117,50 €   

288 ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΨΛΑΝΤΗΫΤΟ Ψ80 Ν16 ΤΕΜ 44115210-4 127,00 € 1 127,00 €   

289 ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΝΑΒΙ ΤΕΜ. 44115210-4 1,35 € 30 40,50 € 285,00 € 

  ΜΑΝΟΜΕΤΑ ΓΛΥΚΕΙΝΘΣ             
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290 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 16BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

ΤΕΜ. 44115210-4 10,00 € 1 10,00 €   

291 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 25BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

ΤΕΜ. 44115210-4 12,00 € 2 24,00 €   

292 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 40BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

ΤΕΜ. 44115210-4 15,00 € 2 30,00 € 64,00 € 

  ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

293 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 6 6,00 €   

294 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,20 € 2 2,40 €   

295 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 12 18,00 €   

296 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/4ϋϋ  ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 2 5,00 €   

297 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 3,00 € 2 6,00 €   

298 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 5,50 € 1 5,50 € 42,90 € 

  ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟΣ             

299 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
Ψ1/2ϋϋΩ1/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 10 10,00 €   

300 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 10 20,00 €   

301 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
1''Ω3/4'' PN30 

ΤΕΜ 44115210-4 2,50 € 10 25,00 €   

302 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
1''Ω1/4'' PN30 

ΤΕΜ 44115210-4 2,50 € 5 12,50 €   

303 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1/2ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 1,20 € 110 132,00 €   

304 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ3/4ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 20 40,00 €   

305 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,90 € 60 174,00 € 413,50 € 

  ΜΟΥΨΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

306 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ1/2ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 80 160,00 €   

307 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ1ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 4,70 € 20 94,00 €   

308 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ3/4ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,80 € 10 28,00 €   

309 ΝΘΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΕΜ. 44115210-4 13,00 € 20 260,00 € 542,00 € 

  ΝΤΙΗΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ              

310 ΝΤΛΗΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16Ω150 ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 1 2,50 €   

311 ΡΑΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΡΕΜΑΝΙΤΘ Ψ4'' ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 1 4,00 € 6,50 € 

  ΡΕΙΚΟΩΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

312 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ14 DIN934 ΤΕΜ. 44115210-4 0,15 € 450 67,50 €   

313 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16 DIN934 ΤΕΜ. 44115210-4 0,20 € 220 44,00 €   

314 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ18 DIN934 ΤΕΜ. 44115210-4 0,25 € 100 25,00 €   

315 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ24 ΤΕΜ 44115210-4 0,65 € 10 6,50 € 143,00 € 

  ΑΚΟ ΚΩΝΥ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

316 ΑΚΟ ΚΫΝΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΑ Ψ11/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 10,50 € 1 10,50 €   

317 ΑΚΟ ΚΫΝΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΑ Ψ2'' ΤΕΜ. 44115210-4 11,00 € 1 11,00 €   

318 ΑΚΟ STORZ 2'' TEM. 44115210-4 17,50 € 1 17,50 € 39,00 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΜΘΩΑΝΙΚΘΣ ΣΥΣΨΙΞΘΣ         

319 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ20Ω1/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,70 € 500 1.350,00 €   

320 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ25Ω3/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 50 175,00 €   
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321 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ32Ω1ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 5,50 € 200 1.100,00 €   

322 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ40Ω11/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 8,50 € 10 85,00 €   

323 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ50Ω11/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 12,50 € 1 12,50 €   

324 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ63Ω2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 21,00 € 2 42,00 €   

325 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ15Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,60 € 15 24,00 €   

326 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ16Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,60 € 10 16,00 €   

327 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ18Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,20 € 20 44,00 €   

328 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ22Ω3/4ϋϋ(ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ)  PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 1 3,50 €   

329 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ20Ω1/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,00 € 110 330,00 €   

330 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ25Ω3/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 1 4,00 €   

331 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ25Ω1ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 10 40,00 €   

332 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ32Ω1ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 5,50 € 80 440,00 €   

333 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ63Ω2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 22,00 € 1 22,00 €   

334 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ15Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,20 € 10 22,00 €   

335 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ16Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 15 37,50 €   

336 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ18Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,60 € 2 5,20 €   

337 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ22Ω3/4ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 2 7,00 €   

338 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ20Ω20 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,50 € 100 450,00 €   

339 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ25Ω25 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 5,50 € 10 55,00 €   

340 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ32Ω32 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 8,00 € 140 1.120,00 €   

341 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ40Ω40 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 12,50 € 18 225,00 €   

342 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ50Ω50 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 22,00 € 5 110,00 €   

343 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ ΣΥΣΨΛΞΘΣ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ63Ω63 PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 35,00 € 2 70,00 € 5.789,70 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΘΝΑ         

344 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ15Ω2.5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,40 € 20 28,00 €   
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345 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ16Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 20 30,00 €   

346 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ18Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ 44115210-4 1,70 € 20 34,00 €   

347 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ18Ω2,5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,80 € 250 450,00 €   

348 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ22Ω3Ω3/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,00 € 20 60,00 €   

349 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ28Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 6,50 € 20 130,00 €   

350 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ32Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 7,00 € 10 70,00 €   

351 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ15Ω2.5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 10 15,00 €   

352 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ16Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,70 € 50 85,00 €   

353 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ18Ω2,5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,90 € 119 226,10 €   

354 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ22Ω3Ω3/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,20 € 20 64,00 €   

355 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ28Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 6,50 € 5 32,50 €   

356 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑΨ32Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 7,00 € 5 35,00 €   

357 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ16Ω16Ω2 

ΤΕΜ 44115210-4 2,50 € 20 50,00 €   

358 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ18Ω18Ω2 

ΤΕΜ 44115210-4 3,00 € 20 60,00 €   

359 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ18Ω18Ω2,5 PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 20 70,00 €   

360 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ22Ω22Ω3 PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 5,00 € 10 50,00 €   

361 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ28Ω28Ω3 PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 8,50 € 10 85,00 € 1.574,60 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ         

362 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ1/2ϋϋ PN30  

ΤΕΜ. 44115210-4 8,50 € 40 340,00 €   

363 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ3/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 10,50 € 10 105,00 €   

364 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ1ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 19,50 € 2 39,00 €   

365 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ11/4ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 34,00 € 1 34,00 €   

366 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ11/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 37,00 € 1 37,00 €   

367 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 37,00 € 2 74,00 € 629,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΓΓΛΙΑΣ             

368 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 1 2,00 €   

369 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 1 2,50 €   

370 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ2ϋϋΩ1ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 8,00 € 1 8,00 €   

371 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ21/2ϋϋΩ2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 15,00 € 1 15,00 € 27,50 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΜΕΙΚΘΣ             
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372 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΜΕΛΚΘΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 5 7,50 €   

373 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΜΕΛΚΘΣ Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 1 1,50 €   

374 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4'' Ω1'' ΤΕΜ 44115210-4 2,80 € 5 14,00 €   

375 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4'' Ω1/2'' ΤΕΜ 44115210-4 2,80 € 1 2,80 €   

376 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/2'' Ω1'' ΤΕΜ 44115210-4 5,00 € 1 5,00 €   

377 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω1'' ΤΕΜ 44115210-4 6,50 € 1 6,50 €   

378 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω11/4'' ΤΕΜ 44115210-4 6,70 € 1 6,70 €   

379 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω11/2'' ΤΕΜ 44115210-4 6,80 € 1 6,80 €   

380 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2 1/2''Ω2'' ΤΕΜ 44115210-4 7,00 € 1 7,00 € 57,80 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ ΑΓΓΛΙΑΣ             

381 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,30 € 1 2,30 €   

382 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ 
PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 10 40,00 €   

383 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ 
PN30 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 10 40,00 € 82,30 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ ΑΜΕΙΚΘΣ         

384 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1/2ϋϋΩ1/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 0,50 € 1 0,50 €   

385 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 30 45,00 €   

386 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 3,00 € 100 300,00 €   

387 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 50 125,00 €   

388 ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4''Ω3/4'' ΤΕΜ 44115210-4 3,50 € 10 35,00 €   

389 ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4''Ω1'' ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 15 60,00 €   

390 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ11/2ϋϋΩ1 1/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 7,50 € 1 7,50 €   

391 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ11/2ϋϋΩ3/4ϋϋ PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 10,00 € 1 10,00 €   

392 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΩΥΤΟΣΛΔΘΘ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ Ψ80Ω60 
Ν16 

ΤΕΜ. 44115210-4 47,00 € 1 47,00 € 630,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΡΟΝΟΜΩΝ PVC & ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΥΡΟΝΟΜΩΝ     

393 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D125/ΣΕΛΑ 41 ΜΜ. 44161200-8 7,00 € 10 70,00 €   

394 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D160/ΣΕΛΑ 41 ΜΜ. 44161200-8 9,50 € 5 47,50 €   

395 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D250/ΣΕΛΑ 41 ΜΜ. 44161200-8 24,50 € 5 122,50 €   

396 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΤΕΜ. 44161200-8 3,50 € 2 7,00 €   

397 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΤΕΜ. 44161200-8 5,00 € 2 10,00 €   

398 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΤΕΜ. 44161200-8 12,00 € 2 24,00 €   

399 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΤΕΜ. 44161200-8 3,50 € 2 7,00 €   

400 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΤΕΜ. 44161200-8 5,00 € 2 10,00 €   

401 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΤΕΜ. 44161200-8 9,50 € 2 19,00 €   

402 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ125/300 ΤΕΜ. 44161200-8 3,20 € 2 6,40 €   

403 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ125/450 ΤΕΜ. 44161200-8 3,20 € 2 6,40 €   

404 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ160/300 ΤΕΜ. 44161200-8 4,50 € 2 9,00 €   

405 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ160/450 ΤΕΜ. 44161200-8 5,00 € 2 10,00 €   

406 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΑΣΕΝΛΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 1,50 € 1 1,50 €   
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407 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΑΣΕΝΛΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 2,50 € 1 2,50 €   

408 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΑΣΕΝΛΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 5,00 € 1 5,00 €   

409 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΚΘΛΥΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 2,50 € 1 2,50 €   

410 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΚΘΛΥΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 3,50 € 1 3,50 €   

411 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΚΘΛΥΚΟ ΤΕΜ. 44161200-8 5,00 € 1 5,00 €   

412 ΣΥΣΤΟΛΘ ΥΡΟΝΟΜΫΝ D160/125 ΤΕΜ. 44161200-8 4,50 € 1 4,50 €   

413 ΣΥΣΤΟΛΘ ΥΡΟΝΟΜΫΝ D200/160 ΤΕΜ. 44161200-8 9,00 € 1 9,00 €   

414 
ΜΘΩΑΝΟΣΛΨΫΝΟ ΥΡΟΝΟΜΟΥ ΤΥΡΟΥ V 
Ψ125 

ΤΕΜ. 44161200-8 28,00 € 1 28,00 €   

415 
ΜΘΩΑΝΟΣΛΨΫΝΟ ΥΡΟΝΟΜΟΥ ΤΥΡΟΥ V 
Ψ160 

ΤΕΜ. 44161200-8 35,50 € 1 35,50 €   

416 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D250/125 

ΤΕΜ. 44161200-8 70,00 € 1 70,00 €   

417 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D250/160 

ΤΕΜ. 44161200-8 80,00 € 1 80,00 €   

418 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D315/160 

ΤΕΜ. 44161200-8 101,00 € 1 101,00 €   

419 ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (870) Ψ160/125 ΤΕΜ. 44161200-8 8,50 € 1 8,50 €   

420 ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (870) Ψ200/160 ΤΕΜ. 44161200-8 17,00 € 1 17,00 €   

421 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΘΜΛΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (450) 
Ψ160/125 

ΤΕΜ. 44161200-8 10,00 € 1 10,00 €   

422 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΘΜΛΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (450) 
Ψ200/160 

ΤΕΜ. 44161200-8 18,00 € 1 18,00 €   

423 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 900 Ψ200/160 

ΤΕΜ. 44161200-8 13,00 € 1 13,00 €   

424 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 450 Ψ200/160 

ΤΕΜ. 44161200-8 9,50 € 1 9,50 €   

425 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 900 Ψ200/125 

ΤΕΜ. 44161200-8 10,00 € 1 10,00 €   

426 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 450 Ψ200/125 

ΤΕΜ. 44161200-8 9,00 € 1 9,00 €   

427 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΫΛΘΝΑ PVC ΓΛΑ ΨΕΑΤΛΟ 
Ψ315/Σ41 

MM 44161200-8 41,00 € 1 41,00 €   

428 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΫΛΘΝΑ PVC ΓΛΑ ΨΕΑΤΛΟ 
Ψ250/Σ41 

ΤΕΜ. 44161200-8 25,50 € 2 51,00 €   

429 
ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΕΑΤΛΟΥ 
ΥΡΟΝΟΜΟΥ Ψ370/320 B125 

ΤΕΜ. 44161200-8 34,50 € 1 34,50 € 918,30 € 

  ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

430 ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 1 3,50 €   

431 ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΘ Ψ1 1/4ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 1 1,00 € 4,50 € 

  ΤΑΡΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

432 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ1/2ϋϋ 
PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 150 150,00 €   

433 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ3/4ϋϋ 
PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 1,80 € 150 270,00 €   

434 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ1ϋϋ PN10/16 ΤΕΜ. 44115210-4 2,10 € 30 63,00 €   

435 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ11/4ϋϋ 
PN10/16 

ΤΕΜ. 44115210-4 4,30 € 5 21,50 €   

436 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ1/2ϋϋ PN10/16 ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 30 30,00 €   

437 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ3/4ϋϋ PN10/16 ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 10 20,00 €   
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438 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ11/4ϋϋ PN10/16 ΤΕΜ. 44115210-4 4,50 € 5 22,50 € 577,00 € 

  ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

439 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,00 € 1 1,00 €   

440 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 1,50 € 1 1,50 €   

441 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 2,00 € 1 2,00 €   

442 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ 1 1/4'' ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 1 3,50 €   

443 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 4,00 € 1 4,00 €   

444 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ2ϋϋ ΤΕΜ. 44115210-4 6,50 € 1 6,50 € 18,50 € 

  ΤΑΥ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟ             

445 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1/4'' PN30 ΤΕΜ 44115210-4 2,50 € 1 2,50 €   

446 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1/2ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 2,50 € 50 125,00 €   

447 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ3/4ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 5 17,50 €   

448 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1ϋϋ PN30 ΤΕΜ. 44115210-4 6,50 € 5 32,50 €   

449 ΡΕΣΟΣΤΑΤΘΣ ΤΕΜ. 44115210-4 23,00 € 1 23,00 €   

450 ΤΕΨΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ 3/4'' ΤΕΜ. 44115210-4 3,50 € 10 35,00 € 235,50 € 

  ΟΜΑΔΑ Γ  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ ΔΘΜΟΥ (Κ.Α. 25.6662.003)   

  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ   44162100-4         

  ΥΔΟΜΕΤΑ             

451 ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ1/2ϋϋ ΤΕΜ. 44162100-4 27,00 € 80 2.160,00 €   

452 ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44162100-4 35,00 € 10 350,00 €   

453 

 

ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ1ϋϋ 

 

ΤΕΜ. 44162100-4 70,00 € 10 700,00 € 3.210,00 € 

  ΨΙΜΡΕ/ΛΑΣΤΙΩΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ             

454 ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44162100-4 0,15 € 50 7,50 €   

455 ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ1ϋϋ ΤΕΜ. 44162100-4 0,20 € 100 20,00 €   

456 ΛΑΣΤΛΩΑ ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ3/4ϋϋ ΤΕΜ. 44162100-4 0,15 € 100 15,00 € 42,50 € 

  ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΩΛΘΝΩΝ             

457 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 1.5 XΫΜΕ ΤΕΜ. 44162100-4 2,40 € 9 21,60 €   

458 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 2.0 XΫΜΕ ΤΕΜ. 44162100-4 3,00 € 11 33,00 €   

459 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 3.0 XΫΜΕ ΤΕΜ. 44162100-4 3,50 € 8 28,00 €   

460 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 4.0 XΫΜΕ ΤΕΜ. 44162100-4 4,50 € 10 45,00 € 127,60 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ         

461 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Α-Κ 
3/4Ω1/2'' 

ΤΕΜ. 44162100-4 3,50 € 30 105,00 €   

462 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Α-Κ  
Ψ1'' 

ΤΕΜ. 44162100-4 10,00 € 15 150,00 € 255,00 € 

  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟΙ             

463 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ 1’’ ΜΕ  3 
ΡΑΟΩΕΣ  ½ ‘’ 

ΤΕΜ. 44115210-4 18,00 € 2 36,00 €   

464 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ 1’’ ΜΕ  5 
ΡΑΟΩΕΣ  ½ ‘’ 

ΤΕΜ. 44115210-4 22,50 € 2 45,00 €   

465 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ63Ω3/4'' ΜΕ  4 
ΡΑΟΩΕΣ 

ΤΕΜ. 44115210-4 108,00 € 1 108,00 € 189,00 € 
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  ΣΥΝΟΛΟ           60.000,00 € 

  ΨΡΑ 24%           14.400,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           74.400,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

Θ ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΓΟΥΝΘ ΩΑΙΚΛΕΙΑ 

Μθχ/κόσ Ωωροταξίασ, Ρολεοδομίασ 

& Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

 

ΣΤΑΘΘΣ ΣΤΑΥΟΣ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχ/κόσ 
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Γ. Τ Ε Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Ρ  Ο Δ Ι Α Γ  Α Ψ Ε Σ  

Γ.1 Γενικά 

Τα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, να προζρχονται από 
αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ και να πλθροφν τισ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ (πρότυπα 
ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΤΟΤΕΕ, DIN, BSI, ICPN κ.λ.π.) κακϊσ και όλεσ τισ διατάξεισ υγιεινισ, διάκεςθσ και 
εμπορίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ.  

Ειδικότερα τα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται απαρζγκλιτα με όςα προβλζπονται 
ςτθν Υ.Α. οικ./14097/757/4-12-2012 (ΨΕΚ 3346Β/14-12-2012) «Ζλεγχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων 
και ενδοδαπζδια κζρμανςθ» και τισ αντίςτοιχεσ εφαρμοςτικζσ εγκυκλίουσ,  και ςτθν εγκφκλιο με αρικ. οικ. 
5817/2θ ΔΚΒΡ 364/Ψ.20/29-04-2013. 

Πλα τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι 
παλαιότερθσ των 6 (ζξι) μθνϊν από τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. 

Οι ανοχζσ διαςτάςεων εξωτερικισ διαμζτρου και πάχουσ τοιχϊματοσ των ςωλινων πρζπει να είναι 
ςφμφωνεσ με το Ρρότυπα ISO 3607:1977, ISO 3606:1976, ISO 11922 -1/2:1997, ενϊ όςα προϊόντα 
προβλζπεται από το νόμο, κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

Επίςθσ, κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν πιςτοποιθμζνθ παραγωγικι 
διαδικαςία κατά ISO από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Γενικά οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ των 
προσ προμικεια υλικϊν κα πρζπει να είναι αξιόπιςτεσ, ευρζωσ γνωςτζσ και με καλι φιμθ. 

Πλα τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτισ προδιαγραφζσ, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, 
τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν εμφάνιςθ τουσ. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν περάςει 
από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, δοκιμζσ, μετριςεισ, προκειμζνου να πιςτοποιείται θ ποιότθτα και τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

Θ επιφάνεια των ςωλινων πρζπει να είναι ομοιογενισ, λεία και ομοιόμορφθ. Κουλοφρεσ ι ςωλινεσ ςτισ 
οποίεσ υπάρχουν περιοχζσ με ανωμαλίεσ χφτευςθσ ι / και εκδορζσ ζτςι ϊςτε να εμφανίηεται μειωμζνο 
πάχοσ τοιχϊματοσ, μικρότερο από το οριηόμενο ςτα ςχετικά πρότυπα, απορρίπτονται ωσ ΑΡΑΑΔΕΚΤΕΣ με 
υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ. 

Τα όμοια υλικά κα προζρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμθκευτι χάριν τθσ ομοιομορφίασ και 
ομοιογζνειασ τθσ καταςκευισ. Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, κα 
αναφζρεται θ εμπορικι ονομαςία τουσ, ο καταςκευαςτισ τουσ, ο χρόνοσ παραγωγισ τουσ, και όςα τα 
ςχετικά πρότυπα και θ νομοκεςία κακορίηουν και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα ζγγραφα 
εμπορίασ και διακίνθςθσ προϊόντων από τα οποία κα προκφπτει το είδοσ και θ ποιότθτά τουσ. 

Για όλα τα είδθ τθσ παροφςασ μελζτθσ εάν απαιτθκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία μπορεί να ηθτθκοφν 
δείγματα, ενϊ ο Διμοσ  διατθρεί το δικαίωμα, προσ επαλικευςθ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν, να προβεί με 
ζξοδα των προμθκευτϊν ςτον ζλεγχο αυτϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. 

Γενικά οι μοφφεσ, παροχζσ, βάνεσ, γωνίεσ, τάφ, βίδεσ, μαςτοί, διακόπτεσ, ςφνδεςμοι, κα πρζπει να είναι 
ολικισ χφτευςθσ, χωρίσ διαμικεισ κολλιςεισ, ενϊ τα χυτοςιδθρά τεμάχια κα είναι επιμελθμζνθσ 
καταςκευισ από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, το μζταλλο καταςκευισ τουσ κα είναι ανκεκτικό, ςυμπαγζσ και 
ομοιογενζσ, κα πρζπει να ζχουν λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγμζνα από λζπια, φουςκάλεσ, 
κοιλότθτεσ, άμμο χυτθρίων κακϊσ και οποιαςδιποτε φφςθσ κακοτεχνίεσ ι ελαττϊματα. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ μετζπειτα πικανι πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ.  

Τα υλικά κα πρζπει να ζχουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε δίκτυα διανομισ πόςιμου 
νεροφ (όπου απαιτείται ςφμφωνα τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 

Σε όλα τα χυτοςιδθρά εξαρτιματα κα πρζπει ανάγλυφα να αναγράφεται ςτο ςϊμα του υλικοφ: 

- Το ςιμα ι θ επωνυμία του καταςκευαςτι 

- Οι διαςτάςεισ κατά DN 
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- Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN και 

- Θ ζνδειξθ του υλικοφ του ςϊματοσ (π.χ. GGG40 ι GGG50 ι GGG ι GG25) 

Σε όλα τα υλικά πολυαικυλενίου κα πρζπει να αναγράφεται ςτο ςϊμα του υλικοφ: 

- Το ςιμα ι ςειρά προϊόντων ι θ επωνυμία του καταςκευαςτι  

- Οι διαςτάςεισ κατά DN 

- Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN ι SDR και 

- Θ ζνδειξθ του υλικοφ του ςϊματοσ (π.χ. PE100) 

Σε όλα τα ορειχάλκινα και γαλβανιηζ εξαρτιματα κα πρζπει ανάγλυφα να αναγράφεται ςτο ςϊμα του 
υλικοφ ι ςτθν ςυςκευαςία ι ςτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου: 

- Το ςιμα ι θ επωνυμία του καταςκευαςτι 

- Οι διαςτάςεισ κατά DN 

- Θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ PN και  

- Θ ζνδειξθ του υλικοφ του ςϊματοσ (π.χ. CW 617N) 

Ο Διμοσ Ηίτςασ ΜΕ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ηθτά από τουσ διαγωνιηόμενουσ να προςκομίςουν μαηί με 
τθν προςφορά τουσ (ςτον φάκελο ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ) τα παρακάτω: 

Α. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται το εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερομζνων υλικϊν. 

Β. Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παραγωγισ κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ι νεότερο  των 
εργοςταςίων καταςκευισ (όπου απαιτείται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ). To πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
βρίςκεται ςε ιςχφ και το πεδίο εφαρμογισ του να καλφπτει τα υπό προμικεια υλικά. 

Γ. Ριςτοποιθτικά Καταλλθλότθτασ / Ελζγχου των ςωλινων, εξαρτθμάτων και των ελαςτικϊν δακτυλίων, 
για χριςθ ςε δίκτυα διανομισ πόςιμου νεροφ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Υ.Α. 14097/757/2012, ΨΕΚ 
3346 Β/14-12-2012. Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από 
αναγνωριςμζνο Ψορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίασ, KIWA Ολλανδίασ, WRC-
NSF Μεγάλθσ Βρετανίασ, Λνςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ.α.).(εγκφκλιοσ οικ. 5817/2θ ΔΚΒΡ 
364/Ψ.20). 

Δ. Ριςτοποιθτικά Συμμόρφωςθσ των ςωλινων, και των ελαςτικϊν δακτυλίων ςφμφωνα με τισ παρ. 2 & 3 
του άρκρου 3 τθσ Υ.Α. 14097/757/2012,ΨΕΚ 3346 Β/14-12-2012. Ειδικότερα, όςον αφορά τα 
πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ςθμείωνεται ότι: 

- Για προϊόντα που παράγονται ςτθν Ελλάδα, Το Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ χορθγείται, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3, τθσ Υ.Α. 14097/757/2012, ΨΕΚ 3346 Β/14-12-2012 από τθν Ανϊνυμο 
Εταιρεία Βιομθχανικισ Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν, Ριςτοποίθςθσ 
και Ροιότθτασ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρκρο 63 του ν. 4002/2011 και άρκρο 19 του ν. 4038/2012). 

 - Για προϊόντα Ε.Ε, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ αποδζχεται τα προϊόντα με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν 
υποβλθκεί ςε επιτυχείσ δοκιμζσ και ελζγχουσ που διεξιχκθςαν από αναγνωριςμζνο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ τθσ χϊρασ παραγωγισ, εφόςον, λαμβανομζνων υπόψθ των εν λόγω δοκιμϊν και ελζγχων, 
επιτυγχάνονται επίπεδα προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ, 
ιςοδφναμα με αυτά που διαςφαλίηει θ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 14097/757/2012, ΨΕΚ 3346 
Β/14-12-2012.  

- Γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ι /και εκκζςεισ δοκιμϊν που εκδίδονται , με βάςθ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 2 τθσ Υ.Α. Υ.Α. 14097/757/2012, ΨΕΚ 3346 Β/14-12-2012 από 
οργανιςμοφσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ, οι οποίοι είναι διαπιςτευμζνοι για το ςυγκεκριμζνο τομζα 
δραςτθριότθτασ από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, που είναι μζλοσ τθσ ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ 
για τθν Διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation-EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ. 
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-  Για προϊόντα από τρίτεσ, εκτόσ Ε.Ε. χϊρεσ εάν δεν υπάρχει Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ που εκδίδεται 
από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προςκομίηεται Ριςτοποιθτικό Ελζγχου που εκδίδεται από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
(εγκφκλιοσ οικ. 5817/2θ ΔΚΒΡ 364/Ψ.20). 

Ε. Για όλα τα υλικά (εκτόσ από τα διάφορα μικροχλικά) κα δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι, τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus), πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ (ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ), όπου κα τεκμθριϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. 

 

Επιςημαίνεται ότι τα τεχνικά φυλλάδια – και μόνον αυτά – μποροφν να υποβάλλονται και ςτην Αγγλική 
γλώςςα. Πλα τα πιςτοποιητικά ποιότητασ  που απαιτοφνται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θα πρζπει 
να υποβληθοφν ςτην Ελληνική γλώςςα ή ςε επίςημη μετάφραςη ςτην Ελληνική γλώςςα νομίμωσ 
επικυρωμζνα, επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

Γ.2 ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Υλικϊν Συντιρθςθσ Δικτφων Φδρευςθσ 

(αναφζρονται ενδεικτικά άρθρα του προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ) 

 

Γ.2.1 ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΜΕΛΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ, ΒΑΛΒΛΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΚΜ. & ΑΣΦ. ΒΑΛΒΛΔΕΣ 

Αεροεξαγωγοί Ψλαντηωτοί  

Οι βαλβίδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να αποκλείονται βλάβεσ λόγω ςκωρίωςθσ κινθτϊν 
μερϊν και οδθγϊν και κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα, όταν δεν είναι ανοικτζσ για τθν 
απομάκρυνςθ του αζρα. ‘Ολα τα υλικά που ζρχονται ςε επαφι με το νερό κα πρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνα για δίκτυα πόςιμου νεροφ. 

Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ (αεροεξαγωγοί) παλινδρομικοφ τφπου φλαντηωτοί, κα είναι "διπλισ ενζργειασ" 
που λειτουργοφν ςε τζςςερισ φάςεισ και κα επιτρζπουν τθν αςφαλι απομάκρυνςθ αζρα που 
απελευκερϊνεται από το νερό όταν μειϊνεται θ πίεςθ, ενϊ ςυγχρόνωσ πρζπει να είναι ικανζσ να 
απομακρφνουν τον αζρα που ςυγκεντρϊνεται κατά τθν πλιρωςθ του δικτφου και να επιτρζπουν τθν 
είςοδο επαρκϊν ποςοτιτων αζρα κατά τθν εκκζνωςθ των ςωλθνϊςεων, ϊςτε να αποφευχκοφν 
υποπιζςεισ ςτα δίκτυα. 

Θ βαλβίδα διπλισ ενζργειασ κα εκτελεί δφο λειτουργίεσ, αυτόματθ και κινθτικι, με τθν βοικεια ενόσ ι 
δφο πλωτιρων, καταςκευαςμζνων από πολυπροπυλζνιο και πολυακετάλθ. Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ κα 
είναι επίςθσ κατάλλθλεσ για πόςιμο νερό και ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar. 

Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ DN 50 mm φλαντηωτζσ, κα είναι καταςκευαςμζνεσ με ςϊμα από ελατό 
χυτοςίδθρο GGG40-50 κατά DIN1693/EN1563, κα ζχουν πλωτιρα από πολυπροπυλζνιο και πολυακετάλθ, 
o-ring EPDM/NBR, για κερμοκραςία λειτουργίασ -10 °C ζωσ +80 °C, κα είναι βαμμζνεσ εςωτερικά και 
εξωτερικά με θλεκτροςτατικι εποξειδικι ποφδρα χρϊματοσ μπλε RAL 5015, πάχουσ τουλάχιςτον 200 
micron πιςτοποιθμζνθ για πόςιμο νερό, αφοφ πρϊτα προθγθκεί αμμοβολι των επιφανειϊν κατά SAE 2/ 
SA 2.5 και ςφμφωνα με τα πρότυπα αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τα πρότυπα GSK/RAL GZ 
662/EN14901. Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074 από Ανεξάρτθτο Ψορζα.  
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- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ για πόςιμο νερό του πλωτιρα. 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ελαςτικισ ζμφραξθσ  

Οι Βαλβίδεσ Αντεπιςτροφισ κα είναι φλαντηωτζσ, τα χυτά μζρθ του ςϊματοσ κα είναι από ελατό 
χυτοςίδθρο GGG 40 κατά DIN 1693 /ΕΝ1563 και μεμβράνθ ΕPDM ι ανάλογθ και κα πρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνεσ για πόςιμο νερό. Επί του ςϊματοσ του υλικοφ κα είναι ςθμειωμζνα ανάγλυφα εκτόσ των 
άλλων και θ φορά ροισ. Οι βαλβίδεσ κα είναι ολικισ παροχισ και ελαςτικισ ζμφραξθσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του, επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074 από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

Μειωτισ Ρίεςθσ Διπλοφ Θαλάμου Εμβόλου Τφπου ‘’Υ’’ 

Oι βαλβίδεσ μείωςθσ πίεςθσ, κα είναι διπλοφ καλάμου εμβόλου τφπου ‘’Υ’’, με ςϊμα από ελατό 
χυτοςίδθρο GGG40-50 κατά DIN1563 για πίεςθ λειτουργίασ 16/25atm, ορειχάλκινο πιλότο, ανοξείδωτο 
άξονα, ζμβολο από μπροφντηο RG5, κάλυμμα – περίβλθμα εμβόλου ανοξείδωτο, ελαςτικό δίςκο ζμφραξθσ 
από EPDM, με πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό. Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ από Ανεξάρτθτο 
Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074 από Ανεξάρτθτο Ψορζα  

- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

Ορειχάλκινοι Μειωτζσ  

Ορειχάλκινοι ι ορειχάλκινοι επινικελιωμζνοι μειωτζσ πίεςθσ με ρακόρ και ςπείρωμα αρςενικό – αρςενικό 
ι κθλυκό - κθλυκό, για πίεςθσ λειτουργίασ 25BAR, πίεςθ ειςόδου max 25 bar και κερμοκραςία νεροφ max 
80 °C  

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 
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- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ από Ανεξάρτθτο 
Ψορζα 

 

Γ.2.2 ΔΛΑΦΟΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ 

Βάνεσ ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ φλαντηωτζσ με δείκτθ κζςθσ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των βανϊν είναι τα ακόλουκα: 

Το ςϊμα και το κάλυμμα των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο GGG40 κατά 
DΛΝ1563, κα λειτουργοφν ςε πίεςθ 16atm και θ πίεςθ δοκιμισ τουσ κα είναι 24atm. Κα φζρουν δείκτθ 
κζςθσ, κα ζχουν ανοξείδωτο άξονα, ςφρτθ επικαλυμμζνο με ελαςτικό EPDM ι ανάλογθ πιςτοποιθμζνο για 
πόςιμο νερό, ςτεγανοποίθςθ με oring και εποξειδικι βαφι 200 μικρϊν ψευδαργυρικισ βάςθσ φλάντηεσ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1092-2 Ν16 και κερμοκραςία λειτουργίασ -10οC ωσ +80ο C. Πλα τα 
παραπάνω είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Τα ςϊματα και τα καλφμματα μετά τθ χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια χωρίσ λζπια, 
εξογκϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

Τα άκρα των δικλείδων κα είναι διαμορφωμζνα ςε ωτίδεσ ϊςτε θ ςφνδεςι τουσ με τον αγωγό 
εκατζρωκεν, να γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδεσ. 

Οι διαςτάςεισ των ωτίδων κα είναι ςφμφωνα με το EN 1092-2. 

Οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι ροδζλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ βάνασ κα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε χρϊμιο 11,5%. 

Μεταξφ των φλαντηϊν του ςϊματοσ και του καλφμματοσ εάν υπάρχουν, κακϊσ και μεταξφ των φλαντηϊν 
των άκρων τθσ δικλείδασ και των εκατζρωκεν ειδικϊν τεμαχίων, κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα τφπου 
τουλάχιςτον Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 ι από ιςοδφναμο υλικό. 

Κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ (καλφμματοσ) για τοποκζτθςθ 
οδθγοφ προςτατευτικοφ ςωλινα (Protection tube). 

Οι δικλείδεσ κα είναι μθ ανυψωμζνου βάκτρου. Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο 
χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5% ι από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. 
φωςφοροφχοσ ορείχαλκοσ) ι άλλο ιςοδφναμο υλικό. 

Θ δικλείδα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Το υπο-πολλαπλαςιαςτικό χειριςτιριο 
κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν λειτουργία τθσ δικλείδασ με τθν δφναμθ ενόσ φυςιολογικοφ ατόμου και 
μόνο. 

Ο αρικμόσ ςτροφϊν που απαιτοφνται για να ανοίξει πλιρωσ μια κλειςτι δικλείδα ι αντιςτρόφωσ να 
κλείςει μια εντελϊσ ανοικτι κα προςδιορίηεται ςαφϊσ ςτθν προςφορά του προμθκευτι. 

Θ ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου κα επιτυγχάνεται με δακτυλίουσ O-rings υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ και 
κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 70ο C (κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο 
τζτοιοι δακτφλιοι) ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο ςτεγανοποίθςθσ που κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία, με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν κα απαιτείται ςφςφιξθ για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ. 

Θ καταςκευι του βάκτρου κα εξαςφαλίηει τα παρακάτω : 

α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. 

β) Αντικατάςταςθ βάκτρου και διάταξθ ςτεγάνωςθσ χωρίσ να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του κυρίωσ 
καλφμματοσ (καμπάνα) από το ςϊμα τθσ δικλείδασ. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. 
φωςφοροφχο ορείχαλκο, μπροφτηο κτλ) ι ανοξείδωτο χάλυβα. Κα πρζπει να υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ 
του περικόχλιου ςτον ςφρτθ ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του βάκτρου να παραμζνει ςτθν κζςθ του και τα 
διάκενα μεταξφ ςφρτου και περικόχλιου να είναι τα ελάχιςτα δυνατά. 
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Tο ςϊμα τθσ δικλείδασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν 
ονομαςτικι διάμετρο (DN και μζγεκοσ), τθν ονομαςτικι πίεςθ (Ν και πίεςθ), ζνδειξθ για το υλικό του 
ςϊματοσ και ςιμα ι επωνυμία καταςκευαςτι. 

Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο τουλάχιςτον GGG40 ι GGG50 κατά ΕΝ 1563 και κα 
είναι επικαλυμμζνοσ με ςυνκετικό ελαςτικό υψθλισ αντοχισ τφπου τουλάχιςτον Nitrile rubber grade T 
κατά BS 2494 ι EPDM ι ιςοδφναμο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο νερό ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ελαςτικι 
ζμφραξθ. 

Οι δικλείδεσ κα φζρουν χειροτροχό μζςω του οποίου κα γίνεται ο χειριςμόσ τθσ δικλείδασ. Θ τετράγωνθ 
αυτι κεφαλι τοποκετείται για να είναι δυνατι θ λειτουργία τθσ δικλείδασ με τα υπάρχοντα κλειδιά 
χειριςμοφ των δικλείδων. 

Οι δικλείδεσ όταν είναι ανοικτζσ κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ τθν διατομι που αντιςτοιχεί ςτθν 
ονομαςτικι τουσ διάμετρο και να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ απαλλαγμζνθ εγκοπϊν κτλ. 
ςτο κάτω μζροσ ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκιςθ φερτϊν (π.χ. χαλίκι, άμμοσ) που να κακιςτά 
προβλθματικι τθ ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ δικλείδασ. 

Οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ το κυρίωσ 
μζροσ τθσ δικλείδασ δεν κα αποςυνδζεται από τθν ςωλινωςθ και κα επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του 
άνω τμιματοσ, ςφρτθ, βάκτρου κτλ. 

Το μικοσ των δικλείδων κα είναι ςφμφωνο με το πρότυπο EN 558-1 ςειρά 14 (μικροφ μικουσ – F4-). 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074 από Ανεξάρτθτο Ψορζα  

- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) από Ανεξάρτθτο Ψορζα. 

- πιςτοποιθτικό υδραυλικϊν δοκιμϊν από ανεξάρτθτο εργαςτιριο. 

- κατάλογο με τισ  απαιτοφμενεσ ροπζσ ανοίγματοσ - κλειςίματοσ ανά διατομι και πίεςθ. 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 

Ελαςτικοί δακτφλιοι ςωλινων και εξαρτθμάτων πίεςθσ PVC - Ελαςτικοί δακτφλιοι χυτοςιδθρϊν 
εξαρτθμάτων - Ψλαντηεσ ελαςτικζσ με τρφπεσ 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςωλινων και εξαρτθμάτων πίεςθσ PVC, οι ελαςτικοί δακτφλιοι χυτοςιδθρϊν 
εξαρτθμάτων και οι φλάντηεσ ελαςτικζσ με τρφπεσ κα είναι Ευρωπαϊκοφ Εργοςταςίου με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο. 

 

Εξαρτιματα πολυαικυλενίου  
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Πλα τα εξαρτιματα πολυαικυλενίου θλεκτρομοφφασ και ευκζων άκρων (γωνίεσ, θλεκτροςφνδεςμοι, 
λαιμοί, πϊματα, ςζλλεσ Ε, ςυςτολζσ, ταυ, ρακόρ Ε+ βόλτα ευκζων άκρων), κα είναι ςφμφωνα με τισ 
Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ EN12201, για πίεςθ λειτουργίασ 16atm. από Ε τρίτθσ γενιάσ χρϊματοσ μπλε ι 
μαφρου με πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι νεότερο του εργοςταςίου καταςκευισ χϊρασ μζλουσ 
τθσ Ε.Ε. 

Οι ηθτοφμενεσ γωνίεσ PE θλεκτρομοφφασ μπορεί να είναι και ςε ςυνδυαςμό γωνιά ευκζων άκρων 
ςυνοδευόμενεσ από δφο θλεκτρομοφφεσ ανάλογθσ διάςταςθσ. 

Πλα τα εξαρτιματα (γωνιζσ, τερματικά, θλεκτροςφνδεςμοι, τεμάχια διακλάδωςθσ, κλπ.) που 
χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τουσ ςωλινεσ Ε κα είναι από πολυαικυλζνιο ίδιασ ςφνκεςθσ και 
αντοχισ με τουσ ςωλινεσ (Ε100 - ΜRS 10 - PN 16bar) και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ςχεδίου 
προτφπου EN12201-1-2-3. 

Τα εξαρτιματα κα είναι κατάλλθλα για χριςθ ςε εφαρμογζσ ποςίμου νεροφ, κα είναι χρϊματοσ μπλε ι 
μαφρου, με κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και πάχθ τοιχϊματοσ για να εξαςφαλίηεται θ χριςθ των εξαρτθμάτων 
με τουσ ςωλινεσ Ε του ζργου. 

Tα εξαρτιματα κα είναι κατάλλθλα για ςφνδεςθ με κερμικι αυτογενι ςυγκόλλθςθ, δθλαδι (ανάλογα με 
τθν απαίτθςθ τθσ προμικειασ) είτε με μετωπικι ςυγκόλλθςθ (Butt Fusion -BF) είτε με θλεκτροςυγκόλλθςθ 
(Electrofusion - EF). 

Οι διαςτάςεισ και το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ κακϊσ και θ 
τιρθςθ αντοχισ μετά τθν ςυγκόλλθςθ. 

Στισ προςφορζσ κα αναφζρονται ςαφϊσ ο τφποσ, θ καταςκευάςτρια εταιρία, οι διαςτάςεισ και οι ανοχζσ 
των εξαρτθμάτων και κα γίνεται παραπομπι ςτουσ καταλόγουσ, που κα είναι ςυνθμμζνοι ςτθν προςφορά. 

Τα υπό προμικεια εξαρτιματα PE κα πρζπει : 

1. Nα ζχουν λεία εςωτερικι επιφάνεια χωρίσ εξογκϊματα 

2. Nα ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε χαρτοκιβϊτια. 

3. Θ εξωτερικι επιφάνεια ςε εμφανζσ ςθμείο κάκε θλεκτροεξαρτιματοσ και εξαρτιματοσ ευκζων άκρων 
κα πρζπει να φζρει ανάγλυφα τυπωμζνεσ και ευανάγνωςτεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτοιχεία όπωσ θ 
διάμετροσ, SDR, PE100 κακϊσ και barcode. 

4. Πλα τα θλεκτροεξαρτιματα, κακϊσ και τα εξαρτιματα ευκζων άκρων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 
από PE100, SDR 11, 16 atm. 

5. Τα εξαρτιματα ευκζων άκρων που κα προςφζρονται για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ κα πρζπει να 
είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα : 

- Κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), αποκλειόμενθσ τθσ προςφοράσ χειροποίθτων 
(ςυγκολλθμζνων με butt -welding) εξαρτθμάτων. 

- Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt - welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των εξαρτθμάτων για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο  

- πιςτοποιθτικό ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από ζγκυρο Οργανιςμό 
ι ινςτιτοφτo 

 

 
Ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια  
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Τα ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια (ενωτικά κθλυκά για PVC, πϊματα για PVC, ςυςτολζσ 2 φλαντηϊν, ταυ 3 
φλαντηϊν, φρεάτιο χυτοςιδθρό βανϊν) κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ 16atm. και κα είναι καταςκευαςμζνα 
από ελατό χυτοςίδθρο GGG40 κατά DIN1693 με εποξειδικι βαφι ι από φαιό χυτοςίδθρο GG25 και κα 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι νεότερο του εργοςταςίου καταςκευισ. 

Oι  πυροςβεςτικοί κρουνοί κα είναι υπζργειοι, με αρικμό λιψεων 2 των 2,5’’, από χυτοςίδθρο GG25, με 
ικανότθτα λιψεων 1 Μ³ φδατοσ κατά λεπτό από κάκε λιψθ, με ανοξείδωτο άξονα χειριςμοφ, ενδεικτικοφ 
φψουσ 1m, ι παρεμφερϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιότθτασ 
ISO 9001:2008 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ (για τα ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια) από 
ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο  

- πιςτοποιθτικό ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από ζγκυρο Οργανιςμό 
ι ινςτιτοφτο 

 

Μανςόν πίεςθσ PVC 

Σφνδεςμοσ μανςόν από υλικό u-PVC 16 atm με λάςτιχα, για ςφνδεςθ πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων u-PVC 
πίεςθσ, ςφμφωνα με τισ πρότυπεσ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-02-01:2009/Δίκτυα υπό πίεςθ από 
ςωλινεσ U-PVC κακϊσ και με EN 1452.1-2 ι DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, διαςτάςεων: 
Ψ50, Ψ 63, Ψ90, Ψ110, Ψ125 (ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό μελζτθσ). 

Τα μανςόν κα είναι καταςκευαςμζνα από ςκλθρό PVC (μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο) 
κατάλλθλα για πόςιμο νερό, διατομισ Ψ63-Ψ160 και τα άκρα κα είναι ςε ευκεία κατάλλθλα για τθν 
ςφνδεςθ με τθν κεφαλι, ι κα φζρουν κεφαλι με ελαςτικό δακτφλιο. 

Θ καταςκευι των ειδικϊν τεμαχίων κα είναι ςφμφωνθ με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN8061 και 
8062 ι το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1452.1-2 των οποίων οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακορίηουν για τουσ 
ςωλινεσ: 

α) Το υλικό καταςκευισ, αποτελοφμενο από μθ πλαςτικοποιθμζνο χλωριοφχο πολυβινίλιο με προςκικθ 
περιοριςμζνων ποςοτιτων λιπαντικϊν, και ςτακεροποιθτικϊν ωσ και ουςίεσ αναγκαίεσ για να δοκεί το 
κατάλλθλο χρϊμα. 

β) Τθν εξωτερικι εμφάνιςθ, δθλαδι το χρϊμα και τθν επιφάνεια των ςωλινων θ οποία πρζπει να είναι 
λεία εςωτερικά και εξωτερικά χωρίσ ραβδϊςεισ και ςχιςμζσ. Οποιαδιποτε δε τομι του υλικοφ δεν πρζπει 
να παρουςιάηει φυςαλίδεσ ι κοιλϊματα. 

γ) Τισ διαςτάςεισ, δθλαδι τθν εξωτερικι διάμετρο και το πάχοσ των τοιχωμάτων, ανάλογα με τθν 
εξωτερικι διάμετρο και τθν ονομαςτικι πίεςθ κακϊσ επίςθσ και τισ επιτρεπόμενεσ ανοχζσ ςτισ διαςτάςεισ 
γενικά. 

δ) Τθν ςφνδεςθ των άκρων με ςφνδεςμο ςτεγανό ςε εςωτερικι υδραυλικι πίεςθ ίςθ με 2,5 φορζσ 
μεγαλφτερθ από τθν ονομαςτικι πίεςθ και για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 10 πρϊτων λεπτϊν τθσ 
ϊρασ. Θ ςφνδεςθ κα γίνεται με κεφαλι θ οποία κα φζρει ελαςτικό δακτφλιο δθλαδι όπωσ και για τουσ 
ςωλινεσ. 

ε) Τθν ςιμανςθ κάκε τεμαχίου με το ςιμα του καταςκευαςτι και τθν αναγραφι τθσ εξωτερικισ διαμζτρου 
και τθσ ονομαςτικισ πίεςθσ. 

Τα μανςόν πίεςθσ PVC κα είναι εργοςταςίου χϊρασ μζλουσ Ε.Ε και κα καταςκευάηονται από ςωλινα 
πίεςθσ PVC 16atm. Κα ιςχφουν οι προδιαγραφζσ κατά ΕΝ 1452-2 ι DIN 8061, 8062., για πίεςθ λειτουργίασ 
16atm. Οι ελαςτικοί δακτφλιοι κα είναι ςφμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ681-1. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 
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- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό των ςωλινων από τουσ οποίουσ καταςκευάηονται τα 
μανςόν, από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 

Σζλλεσ Ταχείασ Επιςκευισ Ανοξείδωτεσ  

Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα είναι πλιρεισ με όλα τα εξαρτιματα τουσ και κα είναι κατάλλθλεσ για 
επιςκευι διαρροϊν αγωγϊν του δικτφου, χωρίσ εκκζνωςθ του νεροφ από τον αγωγό. Οι ςζλλεσ ταχείασ 
επιςκευισ προορίηονται για τθν επιςκευι περιφερειακισ ολικισ ρωγμισ αγωγοφ και κα πρζπει να 
τοποκετοφνται χωρίσ να διακόπτεται θ ςυνζχεια του αγωγοφ. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ αποτελοφνται 
από τα εξισ εξαρτιματα :  

Α. Σϊμα ςυγκράτθςθσ: ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 304 το οποίο κα φζρει εςωτερικά ςε ολόκλθρθ τθν 
επιφάνεια του ελαςτικοφ ςτεγανοποίθςθσ (περίβλθμα), ΝΒΚ ι EPDM. 

Β. Ελαςτικό περίβλθμα:  Το ελαςτικό ςτεγανοποίθςθσ (περίβλθμα) κα φζρει ςε ολόκλθρθ τθν εφαπτόμενθ 
επιφάνεια με τον ςωλινα ανάγλυφθ εξωτερικι χάραξθ θ οποία κα μεγιςτοποιεί τθν αγκφρωςθ του 
εξαρτιματοσ ςτον αγωγό. 

Γ. Γζφυρεσ ςφςφιξθσ (αρμόσ): ανοξείδωτοσ χάλυβασ ΑISI 304. 

Δ. Στιριξθ γεφυρϊν ςφςφιξθσ (αρμόσ) : Μίασ ι δφο πλευρϊν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Ε.   Κοχλίεσ & περικόχλια : Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

ΣΤ. Επικάλυψθ επιςκευαηόμενου αγωγοφ : Ολικι (100%) - θ ηϊνθ επιςκευισ περιβάλλει ολόκλθρο τον 
προσ επιςκευι αγωγό (full circle). 

Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα είναι κατάλλθλεσ τουλάχιςτον για οριςμζνθ περιοχι εξωτερικϊν 
διαμζτρων ςωλινων περί τθν ονομαςτικι και κα ζχουν ελάχιςτο μικοσ ςφμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουκεί.  

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΩΕΙΑΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ 

Ελάχιςτο Εφροσ 
Διαμζτρου 
(mm) 

Ελάχιςτο 
Μικοσ Σζλλασ 
(mm) 

Σϊμα 

1/2’’ 76 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

26-30 76 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

32-37 76 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

42-45 150 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

48-51 150 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

60-70 150 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

60-70 250 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

70-80 250 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

75-85 150 Ζνασ αρμόσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

85-105 230 Δφο αρμοί από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

105-125 250 Δφο αρμοί από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

115-135 250 Δφο αρμοί από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

135-155 250 Δφο αρμοί από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 

Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ 105-125Ω250mm, 115-135Ω250mm, 135-155Ω250mm, 60-70Ω150mm, 75-
85Ω150mm, 26-30X76mm, 32-37Ω76mm, 42-45Ω150mm, 48-51X150mm, 70-80Ω250mm, 76X1/2ϋϋ, 85-
105Ω230mm, με ζνα ι δφο αρμοφσ (ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα), για πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 
16atm, ολικισ περιφερειακισ ρωγμισ ςωλινα και επιςκευισ διαρροϊν αγωγϊν δικτφων φδρευςθσ, με 
ςϊμα ςυγκράτθςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, βίδεσ και περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304, ελαςτικό περίβλθμα EPDM. Κα είναι, κατάλλθλεσ για χριςθ ςε ςωλινεσ χαλφβδινεσ, αμιάντου, PVC 
και PE. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 
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- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ δακτυλίου από Τρίτο Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 

Σζλλεσ Ωυτοςιδθρζσ Ραροχισ Τετραπλισ Σφςφιξθσ  

Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα είναι κατάλλθλοι για τθν καταςκευι νζων ςυνδζςεων παροχισ και κατάλλθλοι 
για εφαρμογι ςε αγωγοφσ PE/PVC του Δικτφου Φδρευςθσ αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ διαμζτρου. 

Οι ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) κα αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: α. Άνω Τμιμα, β. Κάτω Τμιμα, γ. 
Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ, δ. Κοχλίεσ. 

Το άνω τμιμα των ηωςτιρων κα φζρει οπι πλιρουσ διατομισ κακ' όλο το πάχοσ του, με κθλυκό 
ςπείρωμα, διαμζτρου 1'' ι 3/4'' ι 1/2'' αντιςτοίχωσ. Γίνονται αποδεκτοί ηωςτιρεσ (ςζλλεσ) με κθλυκό 
ςπείρωμα το οποίο φζρει κατάλλθλθ ορειχάλκινθ ςυςτολι ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ επικυμθτι οπι. 

Θ ςτεγάνωςθ κα επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ του ηωςτιρα επί του αγωγοφ μζςω κοχλιϊν που ενϊνουν τα 
δφο τμιματά του. Θ όλθ καταςκευι κα είναι για κλάςθ πίεςθσ PN 16 atm. 

Κατά τθν ςφςφιξθ του ηωςτιρα κα αποφεφγεται θ ςθμειακι καταπόνθςθ του αγωγοφ. Αυτό ςυμβαίνει 
επειδι ιςχφουν τα εξισ: 

- Το πλάτοσ του ηωςτιρα κα είναι τθσ τάξθσ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του αγωγοφ ςτον οποίο κα 
τοποκετθκεί. 

- Κα υπάρχει ελαςτικι επίςτρωςθ κατάλλθλου πάχουσ ςε όλθ τθν εςωτερικι επιφάνεια του ηωςτιρα. 

- Κα υπάρχει διάταξθ τζρματοσ ςτα δφο άκρα του, για τθν αποφυγι υπζρμετρθσ ςφςφιξθσ. 

- Κα αποκλείεται θ ςτροφι του ηωςτιρα περί του αγωγοφ, μετά τθν ςφςφιξι του. 

Το υλικό καταςκευισ του άνω και του κάτω τμιματοσ του ηωςτιρα κα είναι χυτοςίδθροσ τθσ κλάςθσ GGG-
50 ι 40 . Τα δφο τμιματα κα είναι προςτατευμζνα από εποξεικι βαφι χρϊματοσ μπλε κατάλλθλθσ για 
πόςιμο νερό. Το υλικό καταςκευισ του ελαςτικοφ δακτυλίου κα είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό. 

Οι παραπάνω χυτοςιδθρζσ ςζλλεσ παροχισ PN16, για ςωλινεσ PVC και Ε, κα είναι τετραπλισ ςφςφιξθσ, 
κα είναι με ελαςτικό δακτφλιο κατάλλθλο για πόςιμο νερό, με ςϊμα από χυτοςίδθρο GGG40 ι 50, με 
εποξειδικι βαφι και τετραπλι ςφςφιξθ. Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό για τθν βαφι και τον ελαςτικό δακτφλιο από Τρίτο 
Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 

Σζλλεσ παροχισ με κοπτικό μθχανιςμό και ζξοδο ευκζωσ άκρου για αγωγοφσ από PE - Σζλλεσ παροχισ 
χωρίσ κοπτικό μθχανιςμό από Ε – Κοπτικά ςζλλασ από Ε 

Οι ςζλλεσ παροχισ που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με τουσ ςωλινεσ Ε κα είναι από πολυαικυλζνιο 
ίδιασ ςφνκεςθσ με τουσ ςωλινεσ (Ε100 - ΜRS 10 - PN 16bar) και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ςχεδίου 
προτφπου ΕΝ 12201 - Part 3: Fittings. 

Οι ςζλλεσ παροχισ κα είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε εφαρμογζσ ποςίμου νεροφ, κα είναι χρϊματοσ μπλε 
ι μαφρου, με κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και πάχθ τοιχϊματοσ για να εξαςφαλίηεται θ χριςθ τουσ με τουσ 
ςωλινεσ Ε του ζργου. 
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Οι ςζλλεσ παροχισ κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα. Θ ζξοδοσ τθσ ςζλλασ παροχισ κα είναι ευκζωσ 
άκρου, μεγάλου μικουσ (όςο αφορά τισ ςζλλεσ με κοπτικό μθχανιςμό). 

Θ κάκε ςζλλα παροχισ κα φζρει ςτοιχεία (με ετικζτα Bar Code) για τθν κερμοκραςία, τάςθ ρεφματοσ και 
χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ που απαιτείται προκειμζνου να γίνει ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ. 

Επίςθσ θ κάκε ςζλλα παροχισ κα ζχει ςιμανςθ που αναφζρει τον καταςκευαςτι ι ςειρά προϊόντοσ, τθν 
ονομαςτικι κλάςθ πίεςθσ και διάμετρο του εξαρτιματοσ, κακϊσ και τθν ςφνκεςθ του υλικοφ καταςκευισ 
(π.χ. Ε100). 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό για το ςφνολο των εξαρτθμάτων από ζγκυρο Οργανιςμό 
ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε 

 

Ψλάντηεσ τόρνου για λαιμοφσ Ε – Ψλάντηεσ τόρνου για ςυγκόλλθςθ – Ψλάντηεσ τόρνου τυφλζσ 

Οι φλάντηεσ τόρνου ειδικζσ (περαςτζσ) για λαιμοφσ Ε, οι φλάντηεσ τόρνου για ςυγκόλλθςθ  και οι 
φλάντηεσ τόρνου τυφλζσ, κα είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 

Ψλαντηοκεφαλζσ και Σφνδεςμοι με αγκφρωςθ & φλαντηοκεφαλζσ με ελαςτικό δακτφλιο 

Οι φλαντηοκεφαλζσ με αγκφρωςθ DN50 (63/50), DN80 (90/80) και DN125 (140/125) ςωλινων Ε και PVC 
και οι ςφνδεςμοι με αγκφρωςθ Ψ63Ω63, Ψ90Ω90 και Ψ110Ω110 ςωλινων Ε και PVC, κα είναι από ελατό 
χυτοςίδθρο GGG-50, με δακτφλιο αγκφρωςθσ που αποτελείται από αγκυρωτικά τεμάχια από χάλυβα με 
αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ ςε οδθγό καταςκευαςμζνο από ελαςτικό υλικό 
EPDM, για πίεςθ λειτουργίασ 16atm και πίεςθ δοκιμισ 24bar, κα φζρουν εποξειδικι βαφι και κα είναι 
κατάλλθλοι για πόςιμο νερό.  

Κάκε εξάρτθμα κα ζχει χαλφβδινουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ, οι οποίοι κα ζχουν αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ 
με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου – αγκφρωςθσ δι’ ενόσ 
μόνου εργαλείου (γερμανικό κλειδί) και θ κάκε πλευρά ςφςφιξθσ των ςυνδζςμων κα ζχει ξεχωριςτι ςειρά 
από βίδεσ. Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Οι φλαντηοκεφαλζσ με ελαςτικό δακτφλιο DN100 (105-135mm) και DN150 (155-195), κα ζχουν πίεςθ 
λειτουργίασ Ν16, κατάλλθλοι για χριςθ ςε ςωλινεσ PVC, αμιάντου, χυτοςιδθρζσ και χάλυβα, κα είναι 
από ςϊμα χυτοςίδθρου GGG-50 με εποξειδικι βαφι, ελαςτικό δακτφλιο EPDM ςφμφωνα με ΕΝ 681-1 και 
χαλφβδινεσ βίδεσ με αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ. Θ πλευρά ςφςφιξθσ κα ζχει 4 βίδεσ, κα ζχουν τθν 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςωλινων υπό γωνία +/-10° και ςφνδεςθ διαφορετικϊν ειδϊν ςωλινων, κα φζρουν 
εποξειδικι βαφι και κα είναι κατάλλθλοι για πόςιμο νερό. Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 
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- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό για τθν βαφι και τον ελαςτικό δακτφλιο από ζγκυρο 
Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε 

Ψλοτζρ βάνασ πεταλοφδασ  

Θ Ψλοτεροβάνεσ πεταλοφδασ κα είναι Ευρωπαϊκοφ Εργοςταςίου, με ςϊμα και δίςκο από ελατό 
χυτοςίδθρο GGG40 ι GGG50 κατά EN1563, άξονα βάνασ και άξονα μθχανιςμοφ ςυγκράτθςθσ πλωτιρα και 
πλωτιρα από ανοξείδωτο χάλυβα, ελαςτικι ζδραςθ δίςκου EPDM ι ανάλογθ , καμπφλθσ ροισ από 
χάλυβα, εποξειδικι βαφι, κερμοκραςία λειτουργίασ από -10° C ζωσ +80° C και πίεςθ λειτουργίασ 16atm, 
βαμμζνα εςωτερικά και εξωτερικά με θλεκτροςτατικι εποξειδικι ποφδρα χρϊματοσ μπλε RAL 5015, 
πάχουσ τουλάχιςτον 200 micron πιςτοποιθμζνθ για πόςιμο νερό αφοφ πρϊτα προθγθκεί αμμοβολι των 
επιφανειϊν κατά SAE 2/ SA 2.5 και ςφμφωνα με τα πρότυπα αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ GSK/RAL GZ 
662/EN14901. Οι δοκιμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12266-1:2003 και τα πιςτοποιθτικά 
εργοςταςιακϊν δοκιμϊν ςφμφωνα με το πρότυπο EN10204 κα ςυνοδεφουν τα φλοτζρ κατά τθν παράδοςθ 
τουσ.  

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074-2 από Ανεξάρτθτο Ψορζα  

- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 

Σφαιρικοί Κρουνοί 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι ολικισ ροισ με αποτζλεςμα να διατθροφν τθν πτϊςθ πίεςθσ που 
δθμιουργεί θ τοποκζτθςθ του ςφαιρικοφ κρουνοφ ςτθν γραμμι τροφοδοςίασ του υδρομετρθτι ςε χαμθλά 
επίπεδα. 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι οποιαδιποτε 
χυτευτικι - καταςκευαςτικι ατζλεια. 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα ζχουν ςτακερι ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ και κατεργαςίασ διότι θ 
καταςκευάςτρια εταιρία πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001/2008. 

Οι ςφαιρικοί κρουνοί κα είναι καταςκευαςμζνοι και δοκιμαςμζνοι ςφμφωνα με το διεκνζσ  Ρρότυπο EN 
13828 (ςτεγανότθτα - ηεφγθ δυνάμεων (εκκίνθςθσ, λειτουργίασ, μζγιςτθ). 

Κα αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: α. ςϊμα κρουνοφ, β. Σφαίρα, γ. Δακτυλίδι, δ. οδζλεσ 
ςυγκράτθςθσ - ςτεγανοποίθςθσ άξονα και ςφαίρασ, ε. Άξονασ χειριςμοφ ςφαίρασ, ςτ. Καπάκι του άξονα 
χειριςμοφ, θ. Βίδα ςυγκράτθςθσ καπακιοφ. 

Κα αναγράφονται πάνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν κρουνϊν (ανάγλυφθ ςιμανςθ) τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

- Καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα καταςκευαςτι). 

- Διάμετροσ ςφαιρικοφ κρουνοφ. 

Το άνοιγμα και το κλείςιμο του κρουνοφ κα επιτυγχάνεται με ςτροφι 90 μοιρϊν, ενϊ οι ςφαιρικοί κρουνοί 
κα είναι καταςκευαςμζνοι από τα παρακάτω υλικά: 

1. Σϊμα και υπόλοιπα μζρθ: Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 
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2. Σφαίρα: Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165. 

3. Άξονασ - και δακτυλίδι : Ορείχαλκοσ CW 614N ι CW 617N ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 

4. οδζλεσ ςυγκράτθςθσ - ςτεγανοποίθςθσ ςφαίρασ: κακαρό τεφλόν (PTFE) 

5. Ο μοχλόσ χειριςμοφ των ςφαιρικϊν κρουνϊν κα είναι λαβι ι πεταλοφδα καταςκευαςμζνθ από 
ορείχαλκο ι χάλυβα (steel Fe37) ι παρεμφερϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ βίδα ςυγκράτθςθσ κα είναι 
από ορείχαλκο ι ανοξείδωτο χάλυβα, ι χάλυβα ι παρεμφερϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε 

 

Γ.2.3 ΣΩΛΘΝΕΣ 
 
Σωλινεσ ελατοφ χυτοςιδιρου  

Οι ςωλινεσ ελατοφ χυτoςιδιρου Ψ150 PN40, κα παράγονται και κα ελζγχονται ςφμφωνα με το πρότυπο 
EN 545, κα ζχουν επζνδυςθ εςωτερικά τςιμεντοκτονία - πολυουρεκάνθ και εξωτερικά κράμα αλουμινίου – 
ψευδαργφρου, μικουσ 6 μζτρων. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2015 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 

Eνωτικά ςωλινων ελατοφ χυτοςιδιρου  

Τα εξαρτιματα ελατοφ χυτoςιδιρου (φλάντηα – ευκφ άκρο) αρςενικά και κθλυκά Ψ150 PN25/40, κα 
παράγονται και κα ελζγχονται ςφμφωνα με το πρότυπο EN 545. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2015 ι νεότερο χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

 
Σωλινεσ πολυαικυλενίου Ε 2θσ γενιάσ υπόγειων δικτφων φδρευςθσ 

Οι ςωλινεσ Ε-80, δεφτερθσ γενιάσ MRS8 κα είναι χρϊματοσ γαλάηιου ι μαφρου κατάλλθλεσ για 
μεταφορά πόςιμου νεροφ, κα είναι ςφμφωνεσ με τα πρότυπα ΕΝ12201.02 ι DIN8074/75. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν από 
αναγνωριςμζνο ευρωπαϊκό οργανιςμό  

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ςφμφωνα με το ΨΕΚ3346/14-12-2012, με το οποίο 
τρίτοσ φορζασ πιςτοποιεί διαρκϊσ τθν ικανότθτα παραγωγισ και ελζγχου των ςωλινων 
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Σωλινεσ πολυαικυλενίου Ε 3θσ γενιάσ και 2θσ γενιάσ υπόγειων δικτφων φδρευςθσ  

Οι ςωλινεσ που κα γίνει θ προμικεια κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ φδρευςθσ και κα είναι από 
ςκλθρό πολυαικυλζνιο HDPE PE 100 τρίτθσ γενιάσ MRS 10, χρϊματοσ μπλε ι μαφρου με μπλε 
ευκφγραμμεσ ρίγεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12201.02. 

Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των ςωλινων κα είναι λείεσ, κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από 
αυλακϊςεισ ι/και άλλα ελαττϊματα, όπωσ πόροι ςτθν επιφάνεια που δθμιουργοφνται από αζρα, 
κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ ανομοιογζνειασ. Το χρϊμα του κάκε ςωλινα κα πρζπει να είναι 
ομοιόμορφο ςε όλο το μικοσ του. 

Τα άκρα κα είναι κακαρά, χωρίσ παραμορφϊςεισ, κομμζνα κάκετα κατά τον άξονα του ςωλινα. 

Οι ςωλινεσ κα παράγονται ςε ευκφγραμμα μικθ από 6 μζχρι 12 μζτρα ι ςε ενιαία μικθ περιτυλιγμζνα ςε 
ρολά μικουσ 50 ωσ 100 μζτρων ανάλογα με τθν ονομαςτικι τουσ διατομι και τισ απαιτιςεισ του ζργου. Οι 
ςωλινεσ με ονομαςτικι διάμετρο από Ψ125 και κάτω πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν εφαρμογι τθσ 
τεχνικισ του «squeeze-off». 

Οι ςωλινεσ για τθν μεταφορά ποςίμου νεροφ κα είναι χρϊματοσ μπλε ι μαφρου με μπλε γραμμζσ και 
ανάλογα με τθν ονοματικι διατομι και το υλικό παραγωγισ τουσ, κα ζχουν τισ διαςτάςεισ, κυκλικι 
διατομι, και πάχοσ τοιχϊματοσ που ορίηονται ςτο ςχζδιο προτφπου EN 12201- 02, τθρϊντασ πάντα τισ 
επιτρεπόμενεσ ανοχζσ. 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν μία (1) ςειρά ςιμανςθσ, τυπωμζνεσ ανά μζτρο μικοσ ςωλινα ςε βάκοσ μεταξφ 
0,02 mm και 0,15 mm, με ανεξίτθλο χρϊμα. 

Ο κάκε ςωλινασ κα φζρει εμφανϊσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα ςε διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο του ενόσ μζτρου, τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Πνομα ι ςιμα καταςκευαςτι 

2. Το αρικμό προτφπου (ΕΝ 12201) 

3. Σφνκεςθ υλικοφ και Ονομαςτικι πίεςθ ςε bars (π.χ. Ε100/ Ν 16) ι Αρικμό SDR (π.χ. SDR11) 

4. Ονομαςτικι διάμετροσ x Ονομαςτικό πάχοσ τοιχϊματοσ (π.χ. 063x5.8mm) 

5. Ωρόνοσ και παρτίδα καταςκευισ 

6. Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν από 
αναγνωριςμζνο ευρωπαϊκό οργανιςμό και να ζχει εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που 
προβλζπονται από το ςχζδιο προτφπου EN 12201-02 ςτουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ για να εξαςφαλιςκοφν 
τα προδιαγραφόμενα μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των 
ςωλινων ςε υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ προςβολζσ 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε. 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου από αναγνωριςμζνο Ψορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά 
DVGW-TZW Γερμανίασ, KIWA Ολλανδίασ, WRC-NSF Μεγάλθσ Βρετανίασ, Λνςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ.α.).  

- πιςτοποιθτικό ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ διακζτει ςιμα ςυμμόρφωςθσ από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
ςφμφωνα με το ΨΕΚ3346/14-12-2012, με το οποίο τρίτοσ φορζασ πιςτοποιεί διαρκϊσ τθν ικανότθτα 
παραγωγισ και ελζγχου των ςωλινων 

 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Ππωσ αναφζρεται ςτην παράγραφο Γ.1. τησ παροφςασ, ειδικότερα για τουσ ςωλήνεσ PE - οι ανοχζσ 
διαςτάςεων εξωτερικήσ διαμζτρου και πάχουσ τοιχώματοσ των ςωλήνων πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το 
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Ρρότυπα ISO 3607:1977, ISO 3606:1976, ISO 11922 -1/2:1997, ενώ όςα προϊόντα προβλζπεται από το νόμο, θα 
φζρουν τη ςήμανςη CE. 

 
Σωλινεσ από PVC  

Oι ςωλινεσ κα είναι κατάλλθλοι για εγκαταςτάςεισ υπόγειων δικτφων υδρεφςεωσ υπό πίεςθ 16atm, 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1452.1-2. ι 8061/8062. 

Θ ςφνδεςθ των ςωλινων κα επιτυγχάνεται με μoφφα διαμoρφωμζνθ ςτο ζνα άκρo κάκε τεμαχίου ςωλινα 
και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ κατάλλθλο για πόςιμο νερό, εξαςφαλίηoντασ απόλυτθ ςτεγανότθτα 
ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ. 

Οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να διαβρϊνονται λόγω τθσ χθμικισ αντοχισ τουσ ςε ουςίεσ όπωσ οξζα, άλατα, 
κ.λ.π. Κα πρζπει να ζχουν λεία εςωτερικι επιφάνεια και να καταςκευάηονται από χθμικά αδρανζσ υλικό 
ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται επικακιςεισ, να ζχουν μεγάλθ μθχανικι αντοχι ςτα υπερκείμενα φορτία και 
μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

Οι ςωλινεσ κα παραδοκοφν ςε τεμάχια των 6m. 

Οι ςωλινεσ από PVC πίεςθσ για φδρευςθ κα παράγονται και κα ελζγχονται ςφμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ1452.1-2. 

Οι προδιαγραφζσ των ελαςτικϊν δακτυλίων κα είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 681. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ των ςωλθνϊν ISO 9001:2008 ι νεότερο  

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε. 

- πιςτοποιθτικό ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ διακζτει ςιμα ςυμμόρφωςθσ από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
ςφμφωνα με το ΨΕΚ3346/14-12-2012, με το οποίο τρίτοσ φορζασ πιςτοποιεί διαρκϊσ τθν ικανότθτα 
παραγωγισ και ελζγχου των ςωλινων 

 

Γ.3 ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΚΤΙΙΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΑ 

(αναφζρονται ενδεικτικά άρθρα του προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ) 

 

Γ.3.1 Υλικά Υδραυλικά Εγκαταςτάςεων 

 

Βιδωτά ορειχάλκινα εξαρτιματα 

Τα βιδωτά ορειχάλκινα εξαρτιματα (γωνίεσ, μαςτοί, μοφφεσ, ςυςτολζσ Αγγλίασ, ςυςτολζσ Αμερικισ, 
τάπεσ, ταυ), για πίεςθ λειτουργίασ όπωσ περιγράφεται ςτον Ρροχπολογιςμό μελζτθσ, κα πρζπει να 
φζρουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι νεότερο. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ των ςωλθνϊν ISO 9001:2008 ι νεότερο  

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε. 

 

ακόρ ορειχάλκινα  

Τα ορειχάλκινα ρακόρ πλαςτικοφ ςωλινα PN16, τα ορειχάλκινα ρακόρ χαλκοφ με ορειχάλκινο δαχτυλίδι 
PN30, τα ορειχάλκινα ρακόρ ςιδθροςωλινα PN 30, τα ορειχάλκινα ρακόρ μθχανικισ ςφςφιξθσ PN30, κα 
είναι εργοςταςίου που διακζτει ISO 9001:2008 ι νεότερο. 
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Τα ρακόρ ςπειρϊματοσ κα τοποκετθκοφν ςτο άκρο αγωγοφ ςιδθροςωλινα (αγωγό διανομισ) ι ςτο άκρο 
αγωγϊν Ρολυαικυλενίου (PE) και κα εξαςφαλίςουν τθν ζνωςθ του αγωγοφ με τουσ ςφαιρικοφσ κρουνοφσ 
ςυνζνωςθσ και διακοπισ ι τθν ςυνζνωςθ δφο αγωγϊν ςιδιρου ι PE όμοιασ διατομισ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ των ςωλθνϊν ISO 9001:2008 ι νεότερο  

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ Ε.Ε. 

 
Κλαπζ χυτοςιδθρό φλαντηωτό 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ελατθρίου φλαντηωτζσ, κα είναι για πίεςθ λειτουργίασ 16atm, με ςϊμα από 
ελατό χυτοςίδθρο GGG40, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα, ελατιριο πίεςθσ από χάλυβα ελατθρίων, Ο-
Ring EPDM ι NBR, για κερμοκραςία λειτουργίασ -10 °C ζωσ +80 °C, όλα τα παραπάνω επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ βαφισ από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι πιςτοποιθτικό χθμικισ ανάλυςθσ  για πόςιμο νερό του ελαςτικοφ 
δακτυλίου EPDM από Ανεξάρτθτο Ψορζα/Εργαςτιριο. 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074-2 από Ανεξάρτθτο Ψορζα  

- πιςτοποιθτικό αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ RAL GZ-662 (EN14901) αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 

Σωλινεσ Υπονόμων PVC  

Οι ςωλινεσ αφοροφν αγωγοφσ ελεφκερασ ροισ για τθν αποχζτευςθ ακακάρτων, οι οποίοι είναι από μθ 
πλαςτικοποιθμζνο ςκλθρό χλωριοφχο πολυβινφλιο χωρίσ πλαςτικοποιθτζσ, ςειράσ 41 και πρζπει να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ το πρότυπο ΕΛΟΤ Τ.Ρ 1501-08-06-02-02:2009. Οι ςωλινεσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν και οι ςφνδεςμοι τουσ κα ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τισ παρακάτω απαιτιςεισ.  

Τα εξαρτιματα PVC κα φζρουν ενςωματωμζνο ςφνδεςμο τφπου μοφφασ εςωτερικοφ ελαςτικοφ δακτυλίου 
ςτεγανότθτασ όπωσ ηθτείτε ανά περίπτωςθ, Κα εξαςφαλίηουν μεγάλθ αντοχι ςτθ διάβρωςθ από τισ 
περιςςότερεσ ουςίεσ (χθμικά , οξζα , άλατα , κ.λ.π.) ι απόβλθτα.  

Κα διακζτουν λεία εςωτερικι επιφάνεια ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπουν τθν επικάκιςθ διαφόρων ςωμάτων 
(πουρί) και να εξαςφαλίηουν καλφτερεσ ςυνκικεσ ροισ και χαμθλζσ απϊλειεσ πίεςθσ, ενϊ κα διακζτουν 
όςο το δυνατόν μικρότερο βάροσ ζτςι ϊςτε να μεταφζρονται και να τοποκετοφνται εφκολα.  

Επίςθσ κα διακζτουν μεγάλθ μθχανικι αντοχι ςε εςωτερικά και εξωτερικά φορτία, κα ζχουν μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ και κα ζχουν τθν δυνατότθτα επαρκοφσ κάμψεωσ ζτςι ϊςτε να ακολουκοφν 
μικροκακιηιςεισ του εδάφουσ λόγω τθσ ευκαμψίασ τουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ οι ςωλινεσ κα ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν προτφπων (ΕΡ-ΕΛΟΤ) τθσ 
Τ.Ε.Β. του ΕΛΟΤ «Ρλαςτικοί Σωλινεσ και Εξαρτιματα» και οι παραπομπζσ τουσ και ειδικότερα το Ελλθνικό 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ - 476 (ΕΡ) «Σωλινεσ και εξαρτιματα από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινιχλωρίδιο (ςκλθρό 
PVC) για αγωγοφσ υπογείων αποχετεφςεων - Ρροδιαγραφζσ». 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν γενικά ωφζλιμο μικοσ 6,00 μ. Σωλινεσ μικρότερου μικουσ κα χρθςιμοποιθκοφν 
μόνο ςτισ περιπτϊςεισ, που οι ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε εργαςίασ το απαιτεί. 
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Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν προτφπων (ΕΡ-ΕΛΟΤ) τθσ Τ.Ε.Β. του 
ΕΛΟΤ «Ρλαςτικοί Σωλινεσ και Εξαρτιματα» και οι παραπομπζσ τουσ και ειδικότερα το Ελλθνικό Ρρότυπο 
ΕΛΟΤ - 476 (ΕΡ) «Σωλινεσ και εξαρτιματα από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινιχλωρίδιο (ςκλθρό PVC) για 
αγωγοφσ υπογείων αποχετεφςεων - Ρροδιαγραφζσ». 

 

Εξαρτιματα Υπονόμων PVC  

Τα εξαρτιματα υπονόμων PVC (μοφφεσ, γωνίεσ, ςυςτολζσ,) κα είναι χρϊματοσ πορτοκαλί (RAL 8023), κα 
παραχκοφν και κα ελζγχονται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1401-1 και ΕΛΟΤ 476 . 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν προτφπων (ΕΡ-ΕΛΟΤ) τθσ Τ.Ε.Β. του 
ΕΛΟΤ «Ρλαςτικοί Σωλινεσ και Εξαρτιματα» και οι παραπομπζσ τουσ και ειδικότερα το Ελλθνικό Ρρότυπο 
ΕΛΟΤ - 476 (ΕΡ) «Σωλινεσ και εξαρτιματα από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινιχλωρίδιο (ςκλθρό PVC) για 
αγωγοφσ υπογείων αποχετεφςεων - Ρροδιαγραφζσ». 

 

Εξαρτιματα Αποχζτευςθσ PVC  

Τα εξαρτιματα αποχζτευςθσ PVC (γωνίεσ, θμιταφ, ςυςτολζσ, τάπεσ, ταυ) κα είναι χρϊματοσ γκρί, κα 
παραχκοφν και κα ελζγχονται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 740 και ΕΝ 1329-1  

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2008 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν προτφπων (ΕΡ-ΕΛΟΤ) τθσ Τ.Ε.Β. του 
ΕΛΟΤ «Ρλαςτικοί Σωλινεσ και Εξαρτιματα» και οι παραπομπζσ τουσ και ειδικότερα το Ελλθνικό Ρρότυπο 
ΕΛΟΤ - 476 (ΕΡ) «Σωλινεσ και εξαρτιματα από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινιχλωρίδιο (ςκλθρό PVC) για 
αγωγοφσ υπογείων αποχετεφςεων - Ρροδιαγραφζσ». 

 

Γ.4 ΟΜΑΔΑ Γ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ ΔΘΜΟΥ 

(αναφζρονται ενδεικτικά άρθρα του προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ) 

 

Γ.4.1 Εξοπλιςμόσ για αγωγοφσ 
 
Υδρομετρθτισ 

Υδρομετρθτζσ Ψ1/2¨ (DN15) PN16 με μικοσ ςϊματοσ L=110mm, απλισ ριπισ, υπζρ ξθροφ τφπου, μόνιμθσ 
παροχισ 2,5 m³/h με ςϊμα από ειδικό ςυνκετικό πλαςτικό, με τα αντίςτοιχα ρακόρ ςφνδεςθσ. Τα 
υδρόμετρα κα ζχουν πιςτοποιθτικό Ε.Ε. για τθ βακμονομικι κλάςθ ζωσ R100 και κα ςυμμορφϊνονται με 
τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ επί ποινι αποκλειςμοφ: 

- ISO-4064 ςχετικά με τα υδρόμετρα ψυχροφ νεροφ (MID OIML R49) του καταςκευαςτι 

- Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14154-2005 ςχετικά με τουσ υδρομετρθτζσ. 
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- Νζα Ευρωπαϊκι οδθγία 32/2014/Ε.Ε. που ζχει ψθφιςτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο αλλά και από το 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςχετικά με τα ςυςτιματα μζτρθςθσ. 

Οι υδρομετρθτζσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα ομαλισ λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από 0° C 
ζωσ 50° C. Κα ζχουν προεγκατεςτθμζνθ τθν υποδομι ϊςτε να μποροφν μελλοντικά να ενταχκοφν ςε 
ςφςτθμα αςφρματθσ ανάγνωςθσ (AMR). Θ ζνταξθ των υδρομετρθτϊν ςε ςφςτθμα αςφρματθσ ανάγνωςθσ 
κα γίνεται με απλι προςκικθ παλμοδοτικισ ι άλλθσ διάταξθσ καταγραφισ επί του υφιςτάμενου 
υδρομετρθτι και όχι με αλλαγι, μετατροπι ι αφαίρεςθ του υδρομετρθτι από το δίκτυο και χωρίσ τθ 
χριςθ καλωδίων. Θ διάταξθ απομακρυςμζνθσ μετάδοςθσ κα ςυμμορφϊνεται με τα οριηόμενα πρότυπα 
από τον Ευρωπαϊκό κανονιςμό R&TTE, EN300-220-2, EN301-489-3, EN60950-1:2006 ι ιςοδφναμα.  

Τα υδρόμετρα κα διακζτουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν, θ οποία κα πρζπει να 
προςκομιςτεί με τθν τεχνικι προςφορά. Το ςφςτθμα ραδιομζτρθςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι. 
Πλα τα παραπάνω είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Ο ςυμμετζχων είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επί ποινι αποκλειςμοφ 
τα παρακάτω: 

- πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001:2015 ι νεότερο από Ανεξάρτθτο Ψορζα 

- πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό από ζγκυρο Οργανιςμό χϊρασ 

- πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 2014/32/EU (για τα υδρόμετρα και για 
το εργοςτάςιο καταςκευισ) 

- πιςτοποιθτικό βακμοφ προςταςίασ IP68 για τθν κάψουλα του μθχανιςμοφ, από ζγκυρο Οργανιςμό 

- εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 

Γ.5 ΛΟΙΡΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

Γ.5.1 Διάφορα μικροχλικά  

Πλα τα βιδωτά γαλβανιηζ εξαρτιματα (γωνίεσ, μαςτοί, μοφφεσ, ρακόρ κϊνυ, ςυςτολζσ Αγγλίασ, ςυςτολζσ 

Αμερικισ, ταυ, τάπεσ), οι βίδεσ γαλβανιηζ και τα περικόχλια γαλβανιηζ, οι ντίηεσ γαλβανιηζ, τα 
μανόμετρα γλυκερίνθσ, οι κοφκλεσ κανάβι, οι προςκικεσ χρωμζ, οι ςφαιρικζσ κάνουλεσ,  τα 
νιματα ςτεγανοποίθςθσ, τα λάςτιχα φίμπερ υδρομζτρων και τα φίμπερ υδρομζτρων κα πρζπει να 
φζρουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι νεότερο, όπωσ περιγράφεται ςτισ 
προθγοφμενεσ παραγράφουσ.  

Δεν είναι απαραίτθτο για τα διάφορα μικροχλικά να προςκομιςτοφν τεχνικά φυλλάδια, ενϊ όλα 
τα υλικά κα καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 

Γ.5.2 Γενικζσ Απαιτήςεισ 

Για όλα τα υλικά (εκτόσ από τα διάφορα μικροχλικά) κα δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι και τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus) όπου κα τεκμθριϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Τα τεχνικά φυλλάδια – και μόνον αυτά – μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν Αγγλικι 
γλϊςςα. 

Τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και οποιαδιποτε άλλα πιςτοποιθτικά απαιτοφνται από τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα νομίμωσ επικυρωμζνα (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

Το Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παραγωγισ κα είναι κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ι νεότερο του 
εργοςταςίου καταςκευισ. To πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ και το πεδίο εφαρμογισ του 
να καλφπτει τα υπό προμικεια υλικά. 
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Κα προςκομιςτεί Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό για τα ελαςτικά μζρθ των 
υλικϊν που ζρχονται ςε επαφι με το νερό. Το πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει 
εκδοκεί από αναγνωριςμζνο Ψορζα Ριςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίασ, KIWA 
Ολλανδίασ, WRC-NSF Μεγάλθσ Βρετανίασ, Λνςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ, Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ κ.α.) 

Oι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2008 ι νεότερο, όπου κα αναφζρεται ςαφϊσ θ ςυναφισ δραςτθριότθτα με το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ από Τρίτο Ανεξάρτθτο φορζα, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Τυχόν απόκλιςθ προϊόντοσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ ςυνολικισ 
προςφοράσ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

Θ ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΓΟΥΝΘ ΩΑΙΚΛΕΙΑ 

Μθχ/κόσ Ωωροταξίασ, Ρολεοδομίασ 

& Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

 

ΣΤΑΘΘΣ ΣΤΑΥΟΣ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχ/κόσ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Γ Ε Ν Ι Κ Θ  &  Ε Ι Δ Ι Κ Θ  Σ Υ Γ Γ  Α Ψ Θ  Υ Ρ Ο Ω  Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΘΟ 1ο : Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Το αντικείμενο τθσ παροφςθσ, περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ για τθν 
εκτζλεςθ των παρακάτω:  

1. Τθν επιςκευι των βλαβϊν και ςφντθρθςθ των αγωγϊν φδρευςθσ και τοποκζτθςθ νζων παροχϊν (CPV 
42131140-9: Βαλβίδεσ τθσ πίεςθσ, βαλβίδεσ ελζγχου, ρυκμιςτικζσ και αςφαλιςτικζσ βαλβίδεσ, 44167000-8:  
Διάφορα εξαρτιματα ςωλθνϊςεων και 44161200-8: Σωλινεσ Φδρευςθσ), ςε όλθ τθν επικράτεια του Διμου 
Ηίτςασ και μζχρι εκεί οποφ εκτείνεται το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ. 

2. Τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Ηίτςασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου αποχζτευςθσ αυτϊν (CPV 44115210-4: Υλικά υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων). 

3. Τθν τοποκζτθςθ νζων και αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρομζτρων οικίων, επιχειριςεων και 
αγροτεμαχίων, μετά των απαραίτθτων εεξαρτθμάτων (CPV 44162100-4: Εξοπλιςμόσ για αγωγοφσ), φςτερα 
από τθν υποβολι αντίςτοιχων αιτθμάτων.  

Θ δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24%. και βαρφνει 
τον προχπολογιςμό του Διμου, για τα οικονομικα ζτθ 2022 & 2023.  

Συγκεκριμζνα θ χρζωςθ τθσ δαπάνθσ κα γίνει ςτουσ παρακάτω ΚΑ: 

-ΚΑ 25.6662.008 µε τίτλο «Υλικά Συντιρθςθσ Δικτφων φδρευςθσ» για τθν προμικεια υλικϊν που 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςκευι των βλαβϊν και τθν ςφντθρθςθ των αγωγϊν φδρευςθσ και 
τοποκζτθςθ νζων παροχϊν  του δθμοτικοφ δικτφου φδρευςθσ 

-ΚΑ 10.6661.002 με τίτλο «Υλικά Συντιρθςθσ και Επιςκευισ κτιρίων – Υδραυλικά», για τθν επιςκευι και 
ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Ηίτςασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικτφου αποχζτευςθσ αυτϊν 

-ΚΑ 25.6662.003 µε τίτλο «Ρρομικεια Υδρομζτρων Διμου», για τθν τοποκζτθςθ νζων και 
αντικατάςταςθ παλαιϊν υδρομζτρων οικίων, επιχειριςεων και αγροτεμαχίων, μετά των απαραίτθτων 
εξαρτθμάτων 

ΚΑ 2022 2023 

25.6662.008 0,00 52.685,50 

10.6661.002 0,00 16.972,62 

25.6662.003 0,00 4.741,88 

ςυνολο  0,00 74.400,00 

ΑΘΟ 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, διζπονται από τισ διατάξεισ των παρακάτω 
Νόμων, των εκτελεςτικϊν αυτϊν Ρ.Δ., των ςχετικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων, δθλαδι : 

- Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Ψ.Ε.Κ. Α' 114/08.06.2006) άρκρο 209 
όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν.3536/07 

- Του Ν.4412/2016(Αϋ147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν(προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» 

- Του Ν. 3861 /2010 (ΨΕΚ 112 A’ /13.07.2010) « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν , διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο -
Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

- Του Ν. 4155/2013 (ΨΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 

άλλεσ διατάξεισ”. 
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- Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

- Του Ν.4013/2011(Αϋ204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

- Του Ν.3548/2007 (Αϋ68) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

- Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

-  Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

ΆΘΟ 3ο: Συμβατικά ςτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία ςειρά ιςχφοσ είναι:  

1. Θ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ  

2. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

3. Ο Ρροχπολογιςμόσ 

4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ προμικειασ των υλικϊν 

5. Θ τεχνικι περιγραφι 

6. Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

7. Τα τεχνικά ςτοιχεία που κα δοκοφν µε τθν προςφορά από τον ανάδοχο. 

ΆΘΟ 4ο: Στακερότθτα τιμϊν 

Θ Τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για 
κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκειται. 

ΆΘΟ 5ο: Ρροχπολογιςμόσ - Ωρθματοδότθςθ  

Θ δαπάνθ  χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου, περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2022 & 2023 και ςτουσ  Κ.Α. 25.6662.008, ΚΑ 10.6661.002 και ΚΑ 25.6662.003, 
όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν παροφςα προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 74.400,00 ευρϊ ( 
60.000,00 ευρϊ + ΨΡΑ 24%, 14.400,00 ευρϊ). Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί ωσ προσ τισ επιμζρουσ 
ποςότθτεσ των ειδϊν και κατ’ επζκταςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων τθσ ςφμβαςθσ κατόπιν τθσ 
υπογραφισ αυτισ και πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 
4412/2016.   

ΑΘΟ 6ο: Τρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ & χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 

Θ παροφςα προμικεια   κα γίνει από το ελεφκεριο εμπόριο, ςφμφωνα και βάςει των διατάξεων Του Ν. 

3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Ψ.Ε.Κ. Α' 114/08.06.2006) άρκρο 209,   όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν.3536/07, Του Ρ.Δ. 28/80 «Ρερί εκτελζςεωσ ζργων και 
προμθκειϊν Ο.Τ.Α.» και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ», όπωσ αυτά τροποποιικθκαν και 
ςυμπλθρϊκθκαν μζχρι ςιμερα, κακϊσ και με τισ ςχετικζσ αυτϊν εγκυκλίουσ. 
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Θ Ρρομικεια των υλικϊν  φδρευςθσ του δθμοτικοφ δικτφου και δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Ηίτςασ κα 
γίνει με τθν ανοιχτι διαδικαςία θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και  
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει 
τιμισ, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ, ενϊ τμθματικζσ προςφορζσ τθσ Ρρομικειασ δεν κα γίνονται 
δεκτζσ. 

ΑΘΟ 7ο: Τεχνικά προςόντα αναδόχου - Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 

Στο διαγωνιςµό δικαιοφνται να ςυµµετάςχουν προµθκευτζσ: 

α) φυςικά πρόςωπα 

β) νοµικά πρόςωπα 

γ) ενϊςεισ προµθκευτϊν 

δ) ςυνεταιριςµοί 

που ζχουν δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια υλικά.   

ΑΘΟ 8ο: Ανάκεςθ – Ανακοίνωςθ  

Για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  κα αποφαςίςει θ Οικονομικι επιτροπι, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του Διμου. 

ΑΘΟ 9ο: Ροινικζσ ριτρεσ - Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Εφ' όςον υπάρξει αδικαιολογιτωσ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ  μπορεί να επιβλθκεί 
ςε βάροσ του αναδόχου ποινικι ριτρα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Για κάκε παράβαςθ όρου τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, ο Διμοσ δια εγγράφου του, κα καταγγείλει τθν 
ακζτθςθ των εκ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεϊςεων, υποδεικνφοντασ τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με 
τισ γραπτζσ εντολζσ του Διμου που του δίδονται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ ι το Νόμο, μπορεί να 
κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Ν.4412/2016(Αϋ147), ενϊ για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ επιβάλλετε ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο τοισ 
χιλίοισ (2‰) ςτο ςυνολικό προχπολογιςµό τθσ κατθγορίασ που ανικει θ προμικεια  όταν δεν καλφπτονται 
µία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

- Ελαττωµατικό υλικό 

- Κακυςτζρθςθ ανταπόκριςθσ ςε αίτθµα προµικειασ 

Με ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςυνοδευόµενθ από επίςθµθ αλλθλογραφία µε τον ανάδοχο, από 
όπου κα προκφπτει θ ακζτθςθ των παραπάνω απαιτιςεων, θ ανωτζρω πρόςκετθ ριτρα κα επιβάλλεται 
ςτον "Ανάδοχο" κατόπιν ανζκκλθτθσ απόφαςθσ του ∆θµοτικοφ Συµβουλίου και κα παρακρατείται από τον 
πρϊτο λογαριαςµό πλθρωµισ ι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου. 

ΑΘΟ 10ο: Εγγυιςεισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εκδίδεται από τον ςυμμετζχοντα υπζρ του Διμου Ηίτςασ για  
ποςό 1.200,00€ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί του ποςοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ εκτόσ 
ΨΡΑ.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι για ποςό ίςο με 
το 5% του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ αφαιροφμενθσ τυχόν ζκπτωςθσ χωρίσ ΨΡΑ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 του Ν. 4412/16. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ορίηεται ςε ζνα μινα επιπλζον του 
χρόνου τθσ προμικειασ.  

Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ παρζχονται με εγγυθτικι επιςτολι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι 
άλλων νομικϊν προςϊπων τθσ ΕΟΚ ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
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διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ κι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 
ςτοιχεία:  

 α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

 β) τον εκδότθ, 

 γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  

 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ, 

 η) τουσ όρουσ ότι: 

-  θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, 

- τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ του προσ προμικεια υλικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ ζτουσ. Κάκε 
βλάβθ που παρουςιάηεται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα αυτό οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα ι καταςκευι, 
πρζπει να επανορκϊνεται από τον ανάδοχο μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ειδοποίθςθ 
του Διμου προσ αυτόν.  
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι όλων των υλικϊν, ςε χρονικι διάρκεια μζχρι και τθν απορρόφθςθ όλθσ τθσ 
προχπολογιςκείςασ ποςότθτασ. 
 
ΑΘΟ 11ο: Τιμι Ρροςφοράσ 

Θ τιμι προςφοράσ κα δίνεται για κάκε είδοσ τθσ παροφςθσ (ςε ευρϊ), με τθν ςυμπλιρωςθ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ του τυποποιθμζνου εντφπου οικονομικισ προςφοράσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προαναφερόμενεσ δαπάνεσ και κρατιςεισ, εκτόσ του 
Ψ.Ρ.Α. που βαρφνει το Διμο. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των παραμζτρων που κακορίηονται ςτθ ςυνθμμζνθ 
Τεχνικι Ζκκεςθ, ενϊ προςφορζσ μεγαλφτερεσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ανά είδοσ, κεωροφνται 
απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 

Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ, ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 
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ΑΘΟ 12ο : Σφμβαςθ 

Στον µειοδότθ που ζγινε θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλεται ςχετικι πρόςκλθςθ. Με τθν 
πρόςκλθςθ αυτι θ ςφµβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφµβαςθσ που ακολουκεί ζχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτιρα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
παραπάνω πρόςκλθςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ, προςκοµίηοντασ και τθν απαιτοφµενθ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ-κατακφρωςθσ του αποτελζςµατοσ 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ ςυµµετζχοντεσ ςτο διαγωνιςµό. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει µζςα ςε αυτζσ τισ προκεςµίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ ι αν δεν 
προςκοµίςει τθν απαιτοφµενθ εγγφθςθ, εφαρµόηονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενεσ από το άρκρο 105 
παρ.5 του Ν.4412/16 κυρϊςεισ, εκτόσ εάν αυτό ςυνζβθ µε ευκφνθ του ∆ιµου ι ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ. 

Θ Σφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ενϊ τίκεται ςε 
ιςχφ µε τθν υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ, που πρωτοκολλείται αυκθµερόν ςτο γενικό πρωτόκολλο του 
∆ιµου. 

Θ Σφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Γενικισ και Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (άρκρο 3 
τθσ παροφςθσ) και τθσ προςφοράσ του προμθκευτι που ζγινε αποδεκτι από τθν κατά νόμο Επιτροπι. 

Θ Σφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλομζνουσ. 

Τισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. 

Τισ προσ παραλαβι υπθρεςίεσ ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα . 

Το προσ προμικεια είδοσ και τθν ποςότθτα. 

Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 

Τον τόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν και παραδοτζων υπθρεςιϊν. 

Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

Τον τρόπο παραλαβισ. 

Τον τρόπο και τον χρόνο πλθρωμισ. 

Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ δθμοπραςίασ. 

Τον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. 

Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 

Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν και τθσ  προμικειασ. 

Θ Σφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο από τον νόμιμο εκπρόςωπο. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα 
παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλζπεται 
από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από γνωμοδότθςθ των 
αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ. 

Θ ςφμβαςθ τροποποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν.4412/16 φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

ΑΘΟ 13ο : Ρροκεςμίεσ,  Ωρόνοσ εκτζλεςθσ - παράδοςθσ Ρρομικειασ 

Θ παράδοςθ τθσ εκτελεςκείςασ προμικειασ κα είναι ςταδιακι και κα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, ζχει δε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ. 





 

Σελίδα 95 

Είναι δυνατι θ παράταςθ τθσ ςφµβαςθσ, φςτερα από ςυµφωνία των ςυµβαλλοµζνων µερϊν, µζχρι τθν 
ανάδειξθ νζου προµθκευτι και τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφµβαςθσ, ςτο µζτρο που δεν κα υπάρξει, κατά το 
χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ των ποςοτιτων που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ωσ και περαιτζρω 
οικονοµικι επιβάρυνςθ του ∆ιµου. 

Ραράταςθ τθσ προκεςµίασ παράδοςθσ δίδεται µε απόφαςθ του ∆θµοτικοφ Συµβουλίου (ι από το 
εκάςτοτε αρμόδιο όργανο – όπωσ κάκε φορά ορίηεται) µετά από αιτιολογθµζνθ αίτθςθ του αναδόχου 
και ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςφµφωνα µε το άρκρο 206 του Ν4412/16. Σε κάκε περίπτωςθ κα 
πρζπει να ςυντρζχουν ςοβαρότατοι λόγοι που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ 
υλοποίθςθσ τθσ παροφςθσ προμικειασ, ι ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα 
βία και είναι δυνατι χωρίσ τθν επιβολι κυρϊςεων. 

Αν το υλικό φορτωκεί, παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που πικανϊσ  χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν. 4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ μετά τθν πάροδο ενόσ (1) μθνόσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραδόςεωσ των υλικϊν, 
δφναται να κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανακζτουςα αρχι. 

Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι οι τιµζσ ιςχφουν ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφµβαςθσ και δεν επιδζχονται ουδεµία 
προςαφξθςθ ι αναπροςαρµογι κατά τθν διάρκειά τθσ. 

ΑΘΟ 14ο : Ραραλαβι  

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/16. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με μακροςκοπικι εξζταςθ, με 
χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), με πρακτικι δοκιμαςία, με όλουσ ι με όςουσ από 
τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ των υλικϊν θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

 γ) να απορρίψει το υλικό. 

Ειδικότερα αν τα υλικά δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δε ςυμφωνοφν με τισ προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ ι εμφανίηουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται άμεςα να τα αντικαταςτιςει, χωρίσ 
άλλεσ διατυπϊςεισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και όρουσ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων τθσ 
παροφςασ προμικειασ. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανόμενου είδουσ ι τθν 
αντικατάςταςθ καταςκευαςτικϊν ι των λειτουργικϊν ανωμαλιϊν αυτοφ. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 
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ςυμμορφωκεί με τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ δικαιοφται 
να προβεί ςτθ τακτοποίθςθ αυτϊν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον 
προςφορότερο με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι, ενϊ για τθν κάλυψθ των 
ςχετικϊν δαπανϊν τθσ τελευταίασ παραγράφου (περί μθ ςυμμόρφωςθσ αντικατάςταςθσ υλικϊν) οι 
εγγυιςεισ του αναδόχου κα εκπζςουν υπζρ του Διμου και ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου κα γίνεται παραγγελία και ο προμθκευτισ είναι  υποχρεωμζνοσ μζςα 
ςε 24 ϊρεσ να ζχει διακζςιμο το προσ προμικεια ηθτοφμενο υλικό. Θ παράδοςθ κα γίνεται κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

ΆΘΟ 15ο: Συμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ - Τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ. 

Θ κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι περιγραφι, «προςπζκτουσ» και ότι είναι 
απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτζσ. Επίςθσ απορρίπτονται προςφορζσ με 
αςαφι ι ελλιπι τεχνικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα υπό προμικεια υλικά του 
διαγωνιςμοφ δεν παράγεται πλζον ι δεν υπάρχει ςαν απόκεμα ςτθν αγορά ανάλογα με τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ, ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί, και μόνο ςε αυτι τθν περίπτωςθ, να προτείνει αντίςτοιχο υλικό που 
να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ ι ακόμα και να τισ υπερκαλφπτει (π.χ. αν ςε κάποιο πλαςτικό 
αγωγό Ε ηθτείται από τθ μελζτθ ονομαςτικι πίεςθ 16atm και υπάρχει ζλλειψθ του προϊόντοσ ςτθν 
αγορά, ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί να προτείνει αντίςτοιχο πλαςτικό αγωγό Ε με ονομαςτικι πίεςθ 20 
atm).  

ΑΘΟ  16ο: Ενθμζρωςθ του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι ρθτά, ζχει ενθμερωκεί περί τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ  και ζχει εξετάςει τισ 
κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ και τουσ παρόντεσ όρουσ.  Απαγορεφεται επίςθσ οποιαδιποτε αξίωςθ από τον 
ανάδοχο για πρόςκετθ πλθρωμι ι χρονικι παράταςθ που κα οφείλεται ςε παρερμθνεία οποιουδιποτε 
κζματοσ αναφερομζνου ςτον τρόπο παράδοςθσ, τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ ι τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 17ο: Τροποποιιςεισ - προςκικεσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί αν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ προσ 
τοφτο. Κατά τα λοιπά ίςχυουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποείται και 
ιςχφει, περί «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθν διάρκειά τουσ …». 

Ο Διμοσ μπορεί οποτεδιποτε μζςα ςτα όρια τθσ ςφμβαςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο να ανακεωριςει 
το χρονοδιάγραμμα ι να επιχειριςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ  που αφορά τθν παροφςα προμικεια. 

ΑΘΟ 18°: Ενιαία ιςχφσ τθσ ςυμβάςεωσ 

Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ με τθν υπογραφισ τθσ  από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

ΑΘΟ 19ο: Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ 
ςε χρονικό διάςτθμα μιασ μζρασ, να εφοδιάςει το Διμο με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των υλικϊν. Θ 
παράδοςθ των ποςοτιτων των υλικϊν κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ του 
Διμου και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ του Διμου.  

Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι άλλων καταςτάςεων του 
δικτφου φδρευςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα υλικά ςτθν αποκικθ του Διμου εντόσ 2 ωρϊν, 
από τθν ςχετικι παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο ςυμμετζχων (υποψιφιοσ προμθκευτισ) κα προςκομίςει 





 

Σελίδα 97 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα ζχει τα αναφερόμενα ςτθ μελζτθ είδθ ετοιμοπαράδοτα ςτθν ζδρα του και κα 
τα παραδίδει απευκείασ ςτθν αποκικθ του Διμου χωρίσ τθν διαμεςολάβθςθ Τρίτων προμθκευτϊν, επί 
ποινι αποκλειςμοφ. Επίςθσ κα  αποδεικνφει τον τρόπο για τθν δυνατότθτα παράδοςθσ των υλικϊν εντόσ 
2 ωρϊν. 

Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά που ορίηει 
μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να 
απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Εφόςον 
όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να 
ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ του Διμου. 

Ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νοµοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί µε το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικµοφνται ςτο Ραράρτθµα X του Ρροςαρτιµατοσ Α' του Ν4412/16. Θ τιρθςθ των 
εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
∆θµοςίων ςυµβάςεων και τισ αρµόδιεσ δθµόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρµοδιότθτάσ τουσ (άρκρο 18 παρ.2 και άρκρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία µε τθν αρμόδια  Υπθρεςία, µε τον 
προςφορότερο  δυνατό τρόπο για τθν ενθµζρωςι του, κακϊσ και για τθν άµεςθ λιψθ απ’ αυτιν ςχετικϊν 
οδθγιϊν. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζµµιςκο προςωπικό του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 
εργαςίασ αµοίβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθµιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ μπορεί να προξενιςει κατά τισ 
εργαςίεσ του µε τθν υπαιτιότθτα του. Κα πρζπει για τον λόγο αυτό, µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ να 
είναι αςφαλιςµζνοσ προσ τρίτουσ και να καλφπτεται για τθν αςτικι Ευκφνθ για ηθµιζσ που τυχόν 
προκαλζςει κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν το αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ που κα υπογραφεί, για τθν πιςτι 
τιρθςθ και εφαρµογι των ιςχυουςϊν διατάξεων του Νόµου και είναι υπεφκυνοσ ζναντι Αςτυνοµικισ ι 
άλλθσ αρχισ (ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ υποχρζωςθσ να ειδοποιεί εφόςον απαιτείται τισ οικίεσ Αρχζσ, 
Αςτυνοµικζσ κλπ). 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνονται ςφµφωνα µε τα οριηόµενα από τισ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ οδθγίεσ και 
προδιαγραφζσ και κα πρζπει µε πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου, να λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτθτα µζτρα αςφαλείασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν και οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου, που αναφζρονται ςτα άρκρα του ςυνόλου 
τθσ µελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ και ςτο αντίςτοιχα άρκρα τθσ ∆ιακιρυξθσ. 

ΑΘΟ 20ο:  Υποχρεϊςεισ του εντολζα (ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ) 

Ο Διμοσ Ηίτςασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτθτα  για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ, κακϊσ και για τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ με το 
αντίςτοιχο δελτίο παραγγελίασ, ανάγκθσ προμικειασ υλικϊν, κυρίωσ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ αντιμετϊπιςθσ 
βλαβϊν ι άλλων καταςτάςεων του δικτφου φδρευςθσ, όπου απαιτείται θ άμεςθ ανταπόκριςθ του 
Ρρομθκευτι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19ο τθσ παροφςθσ. 

Ο Εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον βεβαιϊνεται θ πρόοδοσ και θ καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, να 
καταβάλει ςτθν εταιρεία τθν ανάλογθ αμοιβι. 

Ο Εντολζασ δικαιοφται να αςκιςει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τα άρκρα 681 και επόμενα 
του Αςτικοφ Κϊδικα, δθλαδι ςε περίπτωςθ που το γραφείο δεν είναι ςυνεπζσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 
(όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ) να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ προσ το γραφείο κανενόσ ποςοφ, εκτόσ του ποςοφ που αναλογεί ςτθν εργαςία που μζχρι 
τότε παραςχζκθκε από το γραφείο, φςτερα από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο από τθν αρμόδια επιτροπι του Συνδζςμου. 

ΑΘΟ 21ο:  Μζτρα αςφαλείασ 
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Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ για το εργατοτεχνικό προςωπικό 
που κα απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία του προςωπικοφ, των μθχανθμάτων κ.λπ. Επίςθσ, ο 
ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αν το προςωπικό, τα οχιματα-μθχανιματα και λοιπά μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ πλθροφν τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, κακϊσ και αν εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ και 
αςφαλείασ. 

ΑΘΟ 22ο : Ανωτζρα βία 

Ϋσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζ 

λεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ 
ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 
αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι 
προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που 
ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

ΑΘΟ 23ο:  Τρόποσ πλθρωμισ 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςε 74.400,00 ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24%. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται τμθματικά, με 100% εξόφλθςθ τθσ αξίασ των 
ειδϊν που παραδόκθκαν ςτον Διμο- μετά από ςχετικι παραγγελία- εντόσ τριάντα  (30) θμερϊν, μετά τθν 
παράδοςθ αυτϊν, τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου  και τθν πρότερθ πιςτοποίθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ 
των υπθρεςιϊν – προμικειασ υλικϊν από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου. 

Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι, δαςµοί, τζλθ, κρατιςεισ 
και ειςφορζσ υπζρ του ∆θµοςίου, ∆ιµων και Κοινοτιτων ι τρίτων, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ιςχφουςα 
κατά τισ κείµενεσ διατάξεισ τθν θµζρα του διαγωνιςμοφ βαρφνουν τον ανάδοχο τθσ εργαςίασ, ενϊ 0 
Ψ.Ρ.Α. (24%) βαρφνει τον Διμο. 

Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξόφλθςθ  κάκε τιμολογίου και τθν ζκδοςθ των αντιςτοίχων χρθµατικϊν 
ενταλµάτων πλθρωµισ ςτο όνοµα του δικαιοφχου, ςφµφωνα µε το άρκρο 200 του Ν4412/16 και ςφµφωνα 
µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία "περί οικονοµικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διµων και κοινοτιτων", 
είναι θ προςκόμιςθ ςτο Λογιςτιριο του Διμου των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

Επιςθμαίνεται ότι οι διαγωνιηόµενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο ανάδοχοσ τθσ προµικειασ 
βαρφνεται µε τισ δαπάνεσ δθµοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τυχόν επαναλθπτικισ.  

ΑΘΟ 24ο: Δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Θ αξία των τιμολογίων του αναδόχου περιλαμβάνει, εκτόσ του Ψ.Ρ.Α., τισ δαπάνεσ μεταφοράσ και 
ξεφορτϊματοσ των υλικϊν ςτισ αποκικεσ του Διμου Ηίτςασ ι ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, μθ 
δικαιωμζνου καμίασ άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμιϊςεωσ για τθν πλιρθ και ςφννομθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι ιςχφουςεσ κρατιςεισ και τα ζξοδα δθμοςίευςθσ, όπωσ 
περιγράφονται ςτο άρκρο 23ο του παρόντοσ. 

ΑΘΟ 25ο :  Ψόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
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Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ (ηθμιζσ, κρατιςεισ, 
φόροι, τζλθ, ζξοδα δθμοςιεφςεωσ κλπ.), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ 

ε) θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων του διαγωνιςμοφ ι τυχόν επαναλιψεϊν του (γνωμοδότθςθ Δ' Τμιματοσ 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρκρο 46, ΨΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρκρο 4, ΨΕΚ 68 Α'), κακϊσ και κάκε 
άλλθ νόμιμθ κράτθςθ.  

ΑΘΟ 26ο:  Επίλυςθ διαφορϊν 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ του κϊδικα πολιτικισ δικονομίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

Θ ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ 

 

ΓΟΥΝΘ ΩΑΙΚΛΕΙΑ 

Μθχ/κόσ Ωωροταξίασ, Ρολεοδομίασ 

& Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Ελεοφςα  15/11/ 2022 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΑΝ. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΘΣ 

 

 

ΣΤΑΘΘΣ ΣΤΑΥΟΣ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχ/κόσ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΫΝΥΜΟ ΥΡΕΥΚΥΝΟΥ:  ......................................................................................................................  
ΕΡΫΝΥΜΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΨΟΕΑ:  ...................................................................................................................  
ΤΑΩ. Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΨΟΕΑ:  ...................................................................................................................  
ΤΘΛΕΨΫΝΟ:  ........................................................................................................................................................  
Α.Ψ.Μ.:  ................................................................................................................................................................  
Δ.Ο.Υ.:  ..................................................................................................................................................................  

 
γηα ηνλ Γήκν Είηζαο 

 
Σασ προςφζρουμε το ςυνολικό ποςό των 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………..…………………… ευρϊ (ολογράφωσ), ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 24%, όπωσ αναλυτικά 
παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α Ρεριγραφι Είδουσ 
Μον. 
Μετρ. 

CPVS 

Τιμι 
Μελζτθσ 

(χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α.) 

Τελικι 
Ροςότθτα 

Μερικι 
Δαπάνθ 
(χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α.) 

Τελικι 
Δαπάνθ 
(χωρίσ 

Ψ.Ρ.Α.) 

  ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ (Κ.Α. 25.6662.008) 

  Α.1 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΙΕΣΘΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΩΟΥ, ΥΘΜ. & ΑΣΨ. ΒΑΛΒΙΔΕΣ (CPV: 42131140-9) 

1 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ100/16atm. 

Τεμάχιο 42131140-9 220,00 € 1     

2 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ80/16atm. 

Τεμάχιο 42131140-9 170,00 € 1     

3 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ50/16atm. 

Τεμάχιο 42131140-9 120,00 € 2     

4 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
Ν16atm / 1’’ 

Τεμάχιο 42131140-9 105,00 € 2     

5 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Ψ1'' 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 245,00 € 1     

6 
ΑΕΟΕΞΑΓΫΓΟΣ ΔΛΡΛΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΟΣ ΡΑΛΛΝΔΟΜΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  
Ψ80/40atm. 

Τεμάχιο 42131140-9 365,00 € 1     

7 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΛΚΛΝΘ 1 
1/2'' 

Τεμάχιο 42131140-9 22,00 € 1     

8 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 1 
1/4’' 

Τεμάχιο 42131140-9 18,00 € 1     

9 ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 1'' Τεμάχιο 42131140-9 11,00 € 1     

10 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ 
3/4’' 

Τεμάχιο 42131140-9 9,00 € 1     

11 
ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΤΕΡΛΣΤΟΨΘΣ ΟΕΛΩΑΛΝΛΚΘ 
1/2’’ 

Τεμάχιο 42131140-9 6,50 € 1     

12 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1/2ϋϋ 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 40,00 € 2     

13 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ3/4ϋϋ 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 65,00 € 2     

14 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1ϋϋ 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 80,00 € 1     

15 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1 1/4ϋϋ 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 140,00 € 1     

16 ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 1 1/2ϋϋ Τεμάχιο 42131140-9 160,00 € 1     

 ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«Ρρομικεια Υλικϊν Φδρευςθσ Διμου Ηίτςασ ζτουσ 2023» 
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Ν25 

17 
ΜΕΛΫΤΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ 2ϋϋ 
Ν25 

Τεμάχιο 42131140-9 230,00 € 1   0,00 € 

  Α.2 ΔΙΑΨΟΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ (CPV: 44167000-8)   

   ΒΑΝΕΣ             

18 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ50/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 80,00 € 8     

19 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ.ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4.Ψ65/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 100,00 € 5     

20 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ80/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 120,00 € 2     

21 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ100/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 145,00 € 2     

22 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ125/16atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 200,00 € 1     

23 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ80/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 150,00 € 1     

24 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ100/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 200,00 € 1     

25 
ΒΑΝΑ ΣΥΤΟΥ ΕΛ. ΕΜΨΑΞΘΣ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
F4  Ψ125/25atm. ME ΔΕΛΚΤΘ ΚΕΣΘΣ 

Τεμάχιο 44167000-8 270,00 € 1   0,00 € 

  ΓΩΝΙΕΣ Ε             

26 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ20/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 3,50 € 1     

27 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 9,00 € 6     

28 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 11,50 € 6     

29 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 15,00 € 6     

30 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 26,00 € 1     

31 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110/45° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 38,00 € 1     

32 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ20/90° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 1     

33 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32/90° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 9,00 € 6     

34 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40/90° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 11,50 € 1     

35 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63/90° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 15,00 € 6     

36 
ΓΫΝΛΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90/90° 
16atm 

Τεμάχιο 44167000-8 26,00 € 1   0,00 € 

  ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ             

37 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ50 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 0,50 € 15     

38 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ63 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 0,50 € 310     

39 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ90 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ & 
ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 0,85 € 70     

40 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ110 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ 
& ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 1,15 € 5     

41 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ125 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ 
& ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 1,25 € 5     

42 
ΕΛΑΣΤΛΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΛΟΣ Ψ250 ΓΛΑ ΣΫΛΘΝΕΣ 
& ΜΑΝΣΟΝ PVC 

Τεμάχιο 44167000-8 2,9 1   0,00 € 

  ΕΝΩΤΙΚΑ ΩΥΤΟΣΙΔΘΑ             

43 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC 
Ψ63/50 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 15,50 € 15     

44 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC 
Ψ90/80 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 21,00 € 1     

45 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΚΘΛΥ ΓΛΑ PVC 
Ψ110/100 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 25,00 € 1     

46 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC Ψ63/50 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 16,50 € 1     

47 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC Ψ90/80 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 22,50 € 1     
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48 
ΕΝΫΤΛΚΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ ΑΣ. ΓΛΑ PVC 
Ψ110/100 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 29,50 € 1   0,00 € 

  ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε             

49 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ20 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 2,40 € 45     

50 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ25 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 2,70 € 2     

51 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 3,00 € 50     

52 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ40 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 3,00 € 15     

53 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ50 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 0     

54 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ63 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 100     

55 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100  Ψ90 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 8,00 € 10     

56 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ110 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 8,50 € 5     

57 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ125 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 13,00 € 1     

58 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100  Ψ140 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 16,00 € 1     

59 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ160 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 18,00 € 2     

60 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ180 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 29,00 € 1     

61 ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε100 Ψ200 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 30,00 € 2   0,00 € 

  ΚΟΡΤΙΚΟ ΣΕΛΛΑΣ             

62 ΚΟΡΤIΚΟ ΣΕΛΛΑΣ Ε100 Ψ63Ω20 Τεμάχιο 44167000-8 18,00 € 5     

63 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ63ΩΨ32 Τεμάχιο 44167000-8 18,00 € 5     

64 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ63ΩΨ63 Τεμάχιο 44167000-8 24,00 € 3     

65 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ125Ω63 Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 1     

66 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ140Ω63  Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 1     

67 ΚΟΡΤΛΚΟ ΣΕΛΛΑΣ PΕ100 Ψ160Ω63  Τεμάχιο 44167000-8 28,00 € 1   0,00 € 

  ΛΑΜΟΙ ΨΛΑΝΤΗΑΣ Ε             

68 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ20 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 1,00 € 1     

69 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ25 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 1,50 € 1     

70 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ32 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 2,00 € 1     

71 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ40 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 2,50 € 1     

72 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 63 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 3,50 € 15     

73 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΑΣ Ε100 Ψ75 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 5,00 € 1     

74 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ90 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 1     

75 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ110 Ν16  Τεμάχιο 44167000-8 8,00 € 1     

76 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ125 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 1     

77 ΛΑΛΜΟΣ ΨΛΑΝΤΗΑΣ PE-100 Ψ140 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 13,50 € 1   0,00 € 

  ΜΑΝΣΟΝ ΡΙΕΣΕΩΣ PVC             

78 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ50/16ΑΤΜ  Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 10     

79 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ63/16ΑΤΜ  Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 130     

80 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC  Ψ90/16ΑΤΜ Τεμάχιο 44167000-8 9,00 € 40     

81 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ110/16ΑΤΜ Τεμάχιο 44167000-8 13,50 € 2     

82 ΜΑΝΣΟΝ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ125/16ΑΤΜ Τεμάχιο 44167000-8 17,00 € 1   0,00 € 

  ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΝΟΙ   44411100-5         

83 ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟΣ ΚΟΥΝΟΣ Ψ80 Τεμάχιο 44411100-5 280,00 € 6   0,00 € 

  ΡΩΜΑ Ε ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ             

84 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 5,00 € 1     

85 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 1     

86 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 6,00 € 1     

87 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 1     

88 ΡΫΜΑ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ90 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 14,50 € 1     

89 ΡΫΜΑ Ε-100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ110 PN16 Τεμάχιο 44167000-8 20,00 € 1   0,00 € 

  ΡΩΜΑ Ε ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ-ΘΛΕΚΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΥ         

90 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 7,00 € 1     

91 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 8,00 € 1     

92 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ50 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 11,50 € 1     

93 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 13,50 € 1     

94 ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 28,00 € 1     

95 
ΡΫΜΑ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ110 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 37,00 € 1   0,00 € 

  ΡΩΜΑ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟ             

96 ΡΫΜΑ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΚΘΛΥ Ψ63/50 PN16 Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 1   0,00 € 

  ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ             

97 ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ32Ω1ϋϋ Τεμάχιο 44167000-8 19,00 € 1     

98 
ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ 
Ψ40Ω11/4ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 22,00 € 1     

99 
ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ 
Ψ50Ω11/2ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 22,50 € 1     
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100 ΑΚΟ Ε + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ63Ω2ϋϋ Τεμάχιο 44167000-8 45,00 € 1   0,00 € 

  ΣΕΛΛΑ (ΜΑΝΣΟΝ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΘ ΤΑΩΕΙΑΣ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ         

101 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
60-70Ω250mm 

Τεμάχιο 44167000-8 75,00 € 3     

102 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
70-80Ω250mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 85,00 € 1     

103 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
105-125X250mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 119,00 € 1     

104 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
115-135Ω250mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 120,00 € 1     

105 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
135-155Ω250mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 125,00 € 1     

106 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
42-45Ω150mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 39,00 € 1     

107 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
48-51Ω150mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 47,00 € 1     

108 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
60-70X150mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 58,00 € 5     

109 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
75-85Ω150mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 60,00 € 1     

110 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
26-30Ω76mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 22,00 € 5     

111 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
32-37Ω76mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 25,00 € 2     

112 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
76Ω1/2ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 22,00 € 20     

113 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
85-105Ω230mm. 

Τεμάχιο 44167000-8 106,00 € 2     

114 
ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ ΤΑΩΕΛΑΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ 
60-70Ω300mm 

Τεμάχιο 44167000-8 85,00 € 2   0,00 € 

  ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ)             

115 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ50Ω3/4ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 15,00 € 1     

116 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ50Ω1ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 15,50 € 4     

117 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ63Ω1/2ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 17,00 € 10     

118 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ Ψ63Ω3/4ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 17,50 € 3     

119 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ63Ω1ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 18,50 € 20     

120 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ Ψ63Ω2'' 

Τεμάχιο 44167000-8 21,50 € 1     

121 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ90Ω1ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 22,00 € 5     

122 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ110Ω3/4ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 40,00 € 1     

123 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ110Ω1ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 1     

124 
ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΘ (ΡΑΟΩΘΣ) ΜΕ ΤΕΤΑΡΛΘ 
ΣΥΣΨΛΞΘ  Ψ125Ω1ϋϋ 

Τεμάχιο 44167000-8 31,00 € 1   0,00 € 

  ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΙΚΟ + ΒΑΣΘ             

125 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ40Ω20 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 23,00 € 2     

126 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ40Ω32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 23,00 € 2     

127 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ50Ω20 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 25,00 € 1     

128 ΣΕΛΛΑ Ε ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ50Ω32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 25,00 € 1     

129 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ63Ω20 
Ν16  

Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 25     

130 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ63Ω32 
Ν16  

Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 15     

131 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ75Ω32 
Ν16  

Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 1     

132 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 30,00 € 2     

133 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω40 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 30,00 € 1     

134 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ90Ω63 
Ν16  

Τεμάχιο 44167000-8 30,00 € 2     

135 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω32 
Ν16  

Τεμάχιο 44167000-8 32,00 € 2     
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136 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω40 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 32,00 € 1     

137 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ110Ω63 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 32,00 € 2     

138 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 36,00 € 2     

139 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω40 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 36,00 € 1     

140 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ125Ω63 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 36,00 € 2     

141 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ225Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 42,00 € 1     

142 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 ΚΟΡΤΛΚΟ & ΒΑΣΘ Ψ140Ω25 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 42,00 € 1   0,00 € 

  ΣΕΛΛΑ Ε ΩΩΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ         

143 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ63Ω20 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 17,00 € 1     

144 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ63Ω32 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 17,00 € 1     

145 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ63Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 17,00 € 20     

146 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ110Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 23,50 € 1     

147 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ125Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 24,50 € 1     

148 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ140Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 38,50 € 1     

149 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ160Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 40,00 € 1     

150 
ΣΕΛΛΑ Ε-100 Ω. ΚΟΡΤΛΚΟ ΜΕ ΒΑΣΘ 
Ψ200Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 49,00 € 1   0,00 € 

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΘΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΩΣΘ         

151 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ63X63  ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

Τεμάχιο 44167000-8 131,00 € 20     

152 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ90Ω90  ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ 
ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

Τεμάχιο 44167000-8 161,00 € 1     

153 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ110Ω110 ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ 
ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

Τεμάχιο 44167000-8 175,00 € 1     

154 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ 
Ψ125Ω125 ΜΕ ΒΛΔΕΣ ΣΥΣΨΛΓΞΘΣ 
ΞΕΩΫΛΣΤΕΣ ΑΝΑ ΡΛΕΥΑ 

Τεμάχιο 44167000-8 200,00 € 1     

155 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΫΛΘΝΫΝ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ Ψ103-2mm - 116mm  

Τεμάχιο 44167000-8 100,00 € 1   0,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ Ν16ΑΤΜ         

156 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40Ω25 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 1     

157 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 1     

158 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 1     

159 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50Ω40 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 1     

160 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω25 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 1     

161 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω32 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 1     

162 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω40 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 1     

163 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63Ω50 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 1     

164 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ110Ω63 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 13,00 € 1     

165 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ160Ω90 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 28,00 € 1     

166 
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ 
Ψ160Ω110 PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 29,00 € 1     

167 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100  ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Τεμάχιο 44167000-8 58,00 € 1   0,00 € 
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Ψ200Ω160 PN16 

  ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ         

168 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ25Ω20/16 ΑΤΜ 

Τεμάχιο 44167000-8 5,00 € 10     

169 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ32Ω20/16 ΑΤΜ 

Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 20     

170 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ32Ω25 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 5,50 € 1     

171 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40Ω20 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 7,50 € 1     

172 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ40Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 7,50 € 1     

173 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100  ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ50Ω32 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 1     

174 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100  ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ50Ω40 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 1     

175 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω32 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 12,00 € 1     

176 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω40 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 12,00 € 1     

177 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ63Ω50 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 12,00 € 1     

178 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90Ω50 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 23,00 € 1     

179 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ Ψ90Ω63 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 23,00 € 1     

180 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ110Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 31,00 € 1     

181 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ110Ω90 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 31,00 € 1     

182 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ125Ω63 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 40,00 € 1     

183 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ125Ω90 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 40,00 € 1     

184 
ΣΥΣΤΟΛΘ Ε100 ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΑΣ 
Ψ125Ω110 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 40,00 € 1   0,00 € 

  ΣΨΑΙΙΚΘ ΚΑΝΟΥΛΑ             

185 ΣΨΑΛΛΚΘ ΚΑΝΟΥΛΑ Ψ1/2" ΑΝΤΛΡΑΓΕΤΛΚΘ Τεμάχιο 44167000-8 8,50 € 30   0,00 € 

  ΣΨΑΙΙΚΟΙ ΚΟΥΝΟΙ             

186 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ1/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44167000-8 4,50 € 400     

187 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ3/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 60     

188 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ1ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44167000-8 10,50 € 150     

189 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ11/4ϋϋ PN25 

Τεμάχιο 44167000-8 14,50 € 10     

190 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ11/2ϋϋ PN25 

Τεμάχιο 44167000-8 22,50 € 5     

191 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ2ϋϋ PN25 

Τεμάχιο 44167000-8 34,50 € 5     

192 
ΣΨΑΛΛΚΟΛ ΚΟΥΝΟΛ ΟΛΛΚΘΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ κ-κ 
Ψ21/2ϋϋ PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 79,00 € 1   0,00 € 

  ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΩΝ             

193 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ32Ω32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 1     

194 
ΤΑΥ Ε100 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ 
Ψ40Ω40Ω40 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 13,00 € 1     

195 
ΤΑΥ Ε100 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ 
Ψ50Ω50Ω50 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 13,50 € 1     

196 ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ63/63 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 16,50 € 1     

197 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ι 
3ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ90/90 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 27,00 € 1     

198 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ110/110 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 38,50 € 1     

199 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ Ψ125/125 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 51,00 € 1     

200 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟ 
Ψ40Ω20 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 15,00 € 1     

201 
ΤΑΥ Ε 2ΘΛΕΚΤΟΜΟΥΨΫΝ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟ 
Ψ40Ω32 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 15,00 € 1   0,00 € 
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  ΤΑΥ Ε ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΩΝ             

202 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ25/25 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 6,00 € 1     

203 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ32/32 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 6,50 € 1     

204 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ40/40 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 7,00 € 1     

205 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ50 /50Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 8,00 € 1     

206 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ63/63 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 11,00 € 1     

207 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ90/90 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 17,50 € 1     

208 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ125/125Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 34,00 € 1     

209 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ140/140 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 55,50 € 1     

210 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ160/160 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 62,00 € 1     

211 ΤΑΥ Ε ΕΥΚΕΫΝ ΑΚΫΝ Ψ200/200 Ν16 Τεμάχιο 44167000-8 100,00 € 1   0,00 € 

  ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΙΔΘΑ             

212 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ80/80 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 77,00 € 1     

213 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ100/100 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 92,50 € 1     

214 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ 
Ψ100/60/100 Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 85,00 € 1     

215 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ60/60-60 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 56,50 € 1     

216 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΑ 3ΨΛΑΝΤΗΫΝ Ψ80/60-80 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 77,50 € 1     

217 
ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ 2ΚΕΨ. 1ΨΛΑΝΤΗΑΣ 
Ψ63/50 

Τεμάχιο 44167000-8 29,50 € 1     

218 ΤΑΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ 3ΚΕΨΑΛΫΝ Ψ63Ω63Ω63 Τεμάχιο 44167000-8 22,50 € 1   0,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ              

219 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ Ψ125 
(5'') 

Τεμάχιο 44167000-8 15,50 € 1     

220 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ Ψ150 
(6'') 

Τεμάχιο 44167000-8 18,50 € 1     

221 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ50/63 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 7,00 € 30     

222 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ65/75 
PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 8,50 € 5     

223 
ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΓΛΑ ΛΑΛΜΟ Ε Ψ80/90 
Ν16 

Τεμάχιο 44167000-8 10,50 € 1     

224 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΤΥΨΛΘ Ψ2ϋϋ PN16 Τεμάχιο 44167000-8 10,00 € 5     

225 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΤΥΨΛΘ Ψ21/2ϋϋ PN16 Τεμάχιο 44167000-8 12,00 € 1     

226 ΨΛΑΝΤΗΑ ΤΟΝΟΥ ΛΑΛΜΟΥ 3'' Ν40 Τεμάχιο 44167000-8 32,00 € 2   0,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ             

227 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ50 Τεμάχιο 44167000-8 1,00 € 70     

228 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ60 Τεμάχιο 44167000-8 1,20 € 40     

229 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ80  Τεμάχιο 44167000-8 1,50 € 20     

230 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ100 Τεμάχιο 44167000-8 1,60 € 5     

231 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ125 Τεμάχιο 44167000-8 2,00 € 5     

232 ΨΛΑΝΤΗΕΣ ΕΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΕ ΤΥΡΕΣ Ψ150 Τεμάχιο 44167000-8 2,50 € 5   0,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΩΣΘ             

233 ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ Ψ50/63  Τεμάχιο 44167000-8 101,00 € 5     

234 ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕ ΑΓΚΥΫΣΘ Ψ80/90  Τεμάχιο 44167000-8 127,50 € 2   0,00 € 

  ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ ΔΙΑΜΕΤΟΥ         

235 
ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ DN100 (105-135) PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 94,50 € 1     

236 
ΨΛΑΝΤΗΟΚΕΨΑΛΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΘΣ 
ΔΛΑΜΕΤΟΥ DN150 (155-195) PN16 

Τεμάχιο 44167000-8 140,50 € 1   0,00 € 

  ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ             

237 ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ψ50/16atm. Τεμάχιο 44167000-8 510,00 € 6     

238 ΨΛΟΤΕ ΒΑΝΑΣ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ψ80/16atm. Τεμάχιο 44167000-8 592,00 € 3   0,00 € 

  ΨΛΟΤΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ             

239 ΨΛΟΤΕ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ ΒΛΔΫΤΟ Ψ2'' Τεμάχιο 44167000-8 65,00 € 1   0,00 € 

  ΣΩΛΘΝΑΣ ΕΛΑΤΟΣ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟΣ             

240 ΣΫΛΘΝΑ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ Ψ150 PN40 Μζτρο 44161200-8 75,00 € 5     

241 ΣΫΛΘΝΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 2'', 15BAR Μζτρο 44161200-8 6,00 € 20   0,00 € 

  ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟΥ         

242 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ Ψ125 L-
0,50cm 

Τεμάχιο 44161200-8 113,00 € 1     
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243 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ Ψ60 L-0,50cm 

Τεμάχιο 44161200-8 40,00 € 1     

244 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΕΛΑΤΟΥ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟΥ 
ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ Ψ80 L-0,80cm 

Τεμάχιο 44161200-8 103,00 € 1   0,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ Ε             

245 ΣΫΛΘΝΑ Ε-80 Ψ18X2,5 Μζτρο 44161200-8 0,60 € 100     

246 ΣΫΛΘΝΑ Ε-80 Ψ22Ω3 Μζτρο 44161200-8 0,80 € 100     

247 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ25/10atm. Μζτρο 44161200-8 0,60 € 100     

248 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ32/10atm Μζτρο 44161200-8 0,70 € 100     

249 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ63/10atm. Μζτρο 44161200-8 2,00 € 100     

250 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ20/16atm. Μζτρο 44161200-8 0,50 € 1000     

251 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ32/16atm. Μζτρο 44161200-8 0,90 € 1000     

252 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ40/16atm. Μζτρο 44161200-8 1,30 € 100     

253 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ63/16atm. Μζτρο 44161200-8 3,50 € 1000     

254 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ90/16atm. Μζτρο 44161200-8 6,50 € 100     

255 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ110/16atm. Μζτρο 44161200-8 9,50 € 100     

256 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ125/16atm. Μζτρο 44161200-8 12,00 € 100     

257 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ90/25atm. Μζτρο 44161200-8 13,00 € 10     

258 ΣΫΛΘΝΑ Ε-100 Ψ110/25atm Μζτρο 44161200-8 13,50 € 10   0,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΙΕΣΕΩΣ PVC             

259 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ50/16atm. Μζτρο 44161200-8 3,00 € 10     

260 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ63/16atm. Μζτρο 44161200-8 3,50 € 100     

261 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ90/16atm. Μζτρο 44161200-8 7,50 € 120     

262 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ110/16atm. Μζτρο 44161200-8 8,50 € 10     

263 ΣΫΛΘΝΑ ΡΛΕΣΕΫΣ PVC Ψ125/16atm. Μζτρο 44161200-8 10,50 € 10   0,00 € 

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Α 0,00 € 

Ψ.Ρ.Α. 24% 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

  ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ & ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΚΤΙΙΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΑ (Κ.Α. 10.6661.002)   

  ΥΛΙΚΑ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV: 44115210-4)       

  ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

264 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ14Ω60 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 0,50 € 200     

265 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ14Ω70 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 0,60 € 200     

266 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16X90 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 50     

267 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16Ω80 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 0,80 € 100     

268 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16Ω70 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 0,70 € 120     

269 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ16Ω60 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 0,65 € 10     

270 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ  Μ18Ω70 DIN931-8.8 Τεμάχιο 44115210-4 1,05 € 50     

271 ΒΛΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ24Ω100 Τεμάχιο 44115210-4 4,50 € 20   0,00 € 

  ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

272 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Κ-Κ Ψ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 5     

273 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Κ-Κ Ψ1ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 10     

274 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣ-ΚΘΛ Ψ1'' Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 10     

275 ΓΫΝΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣ-ΚΘΛ Ψ2'' Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 5   0,00 € 

  ΓΩΝΙΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

276 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1/2ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 55     

277 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 5,00 € 5     

278 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ1ϋϋ 1/2 PN30 Τεμάχιο 44115210-4 5,20 € 5     

279 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ3/4ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 5     

280 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Α-Κ Ψ2ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 19,50 € 5     

281 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1/2ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 35     

282 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 5,50 € 5     

283 ΓΫΝΛΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Κ-Κ Ψ1ϋϋ 12 PN30 Τεμάχιο 44115210-4 6,10 € 5   0,00 € 

  ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ.             

284 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. Ψ600 D400 Τεμάχιο 44115210-4 105,00 € 1     

285 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. D400 70X70 Τεμάχιο 44115210-4 200,00 € 1     

286 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛ. ΩΥΤ. C250 70X70 Τεμάχιο 44115210-4 190,00 € 1   0,00 € 

  ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΙΔΘΟ             

287 
ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΨΛΑΝΤΗΫΤΟ 
Ψ50/16atm. 

Τεμάχιο 44115210-4 117,50 € 1     

288 
ΚΛΑΡΕ ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΨΛΑΝΤΗΫΤΟ Ψ80 
Ν16 

Τεμάχιο 44115210-4 127,00 € 1     

289 ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΝΑΒΛ Τεμάχιο 44115210-4 1,35 € 30   0,00 € 

  ΜΑΝΟΜΕΤΑ ΓΛΥΚΕΙΝΘΣ             
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290 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 16BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

Τεμάχιο 44115210-4 10,00 € 1     

291 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 25BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

Τεμάχιο 44115210-4 12,00 € 2     

292 
ΜΑΝΟΜΕΤΟ ΓΛΥΚΕΛΝΘΣ Ψ63 40BAR 
(ΚΑΤΫ ΟΥΑ) 

Τεμάχιο 44115210-4 15,00 € 2   0,00 € 

  ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

293 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 6     

294 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,20 € 2     

295 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 12     

296 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/4ϋϋ  Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 2     

297 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 3,00 € 2     

298 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 5,50 € 1   0,00 € 

  ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟΣ             

299 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
Ψ1/2ϋϋΩ1/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 10     

300 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 10     

301 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
1''Ω3/4'' PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 10     

302 
ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΛΚΟΣ 
1''Ω1/4'' PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 5     

303 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1/2ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 1,20 € 110     

304 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ3/4ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 20     

305 ΜΑΣΤΟΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ1ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,90 € 60   0,00 € 

  ΜΟΥΨΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

306 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ1/2ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 80     

307 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ1ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 4,70 € 20     

308 ΜΟΥΨΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ Ψ3/4ϋϋ - ΔΕΞΛΑ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,80 € 10     

309 ΝΘΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΡΟΛΘΣΘΣ Τεμάχιο 44115210-4 13,00 € 20   0,00 € 

  ΝΤΙΗΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ              

310 ΝΤΛΗΕΣ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16Ω150 Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 1     

311 ΡΑΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΡΕΜΑΝΛΤΘ Ψ4'' Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 1   0,00 € 

  ΡΕΙΚΟΩΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

312 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ14 DIN934 Τεμάχιο 44115210-4 0,15 € 450     

313 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ16 DIN934 Τεμάχιο 44115210-4 0,20 € 220     

314 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ18 DIN934 Τεμάχιο 44115210-4 0,25 € 100     

315 ΡΕΛΚΟΩΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Μ24 Τεμάχιο 44115210-4 0,65 € 10   0,00 € 

  ΑΚΟ ΚΩΝΥ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

316 ΑΚΟ ΚΫΝΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΑ Ψ11/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 10,50 € 1     

317 ΑΚΟ ΚΫΝΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΑ Ψ2'' Τεμάχιο 44115210-4 11,00 € 1     

318 ΑΚΟ STORZ 2'' Τεμάχιο 44115210-4 17,50 € 1   0,00 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΜΘΩΑΝΙΚΘΣ ΣΥΣΨΙΞΘΣ         

319 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ20Ω1/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,70 € 500     

320 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ25Ω3/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 50     

321 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ32Ω1ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 5,50 € 200     

322 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ40Ω11/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 8,50 € 10     

323 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ50Ω11/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 12,50 € 1     

324 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ63Ω2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 21,00 € 2     

325 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ15Ω1/2ϋϋ 
(ΜΕ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 1,60 € 15     

326 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ16Ω1/2ϋϋ 
(ΜΕ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 1,60 € 10     

327 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ18Ω1/2ϋϋ 
(ΜΕ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,20 € 20     

328 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΑΣΕΝΛΚΑ ΩΑΛΚΟΥ 

Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 1     
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Ψ22Ω3/4ϋϋ(ΜΕ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ)  
PN30 

329 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ Ψ20Ω1/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 3,00 € 110     

330 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ Ψ25Ω3/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 1     

331 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ Ψ25Ω1ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 10     

332 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ Ψ32Ω1ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 5,50 € 80     

333 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ Ψ63Ω2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 22,00 € 1     

334 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ15Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,20 € 10     

335 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ16Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 15     

336 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ18Ω1/2ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,60 € 2     

337 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΚΘΛΥΚΑ ΩΑΛΚΟΥ Ψ22Ω3/4ϋϋ (ΜΕ 
ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ ΔΑΩΤΥΛΛΔΛ) PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 2     

338 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ20Ω20 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 4,50 € 100     

339 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ25Ω25 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 5,50 € 10     

340 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ32Ω32 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 8,00 € 140     

341 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ40Ω40 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 12,50 € 18     

342 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ50Ω50 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 22,00 € 5     

343 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΜΘΩΑΝΛΚΘΣ 
ΣΥΣΨΛΞΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ63Ω63 PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 35,00 € 2   0,00 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΘΝΑ         

344 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ15Ω2.5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,40 € 20     

345 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ16Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 20     

346 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ18Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,70 € 20     

347 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ18Ω2,5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,80 € 250     

348 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ22Ω3Ω3/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 3,00 € 20     

349 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ28Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 20     

350 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΑ Ψ32Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 7,00 € 10     

351 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ15Ω2.5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 10     

352 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ16Ω2Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,70 € 50     

353 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ18Ω2,5Ω1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,90 € 119     

354 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ22Ω3Ω3/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 3,20 € 20     

355 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑ Ψ28Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 5     

356 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΚΘΛΥΚΑΨ32Ω3Ω1ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 7,00 € 5     

357 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ16Ω16Ω2 

Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 20     

358 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ18Ω18Ω2 

Τεμάχιο 44115210-4 3,00 € 20     

359 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ18Ω18Ω2,5 PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 20     

360 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ22Ω22Ω3 PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 5,00 € 10     





 

Σελίδα 110 

361 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΘΣ Ψ28Ω28Ω3 PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 8,50 € 10   0,00 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΣΙΔΘΟΣΩΛΘΝΑ         

362 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ1/2ϋϋ PN30  

Τεμάχιο 44115210-4 8,50 € 40     

363 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ3/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 10,50 € 10     

364 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ1ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 19,50 € 2     

365 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ11/4ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 34,00 € 1     

366 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ11/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 37,00 € 1     

367 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΣΛΔΘΟΣΫΛΘΝΑ 
ΑΣΕΝΛΚΟ Ψ2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 37,00 € 2   0,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΓΓΛΙΑΣ             

368 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 1     

369 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 1     

370 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ2ϋϋΩ1ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 8,00 € 1     

371 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ21/2ϋϋΩ2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 15,00 € 1   0,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΜΕΙΚΘΣ             

372 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΜΕΛΚΘΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 5     

373 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΜΕΛΚΘΣ Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 1     

374 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4'' Ω1'' Τεμάχιο 44115210-4 2,80 € 5     

375 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4'' Ω1/2'' Τεμάχιο 44115210-4 2,80 € 1     

376 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/2'' Ω1'' Τεμάχιο 44115210-4 5,00 € 1     

377 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω1'' Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 1     

378 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω11/4'' Τεμάχιο 44115210-4 6,70 € 1     

379 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2''Ω11/2'' Τεμάχιο 44115210-4 6,80 € 1     
380 ΣΥΣΤΟΛΘ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΛΚΘΣ 2 1/2''Ω2'' Τεμάχιο 44115210-4 7,00 € 1   0,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ ΑΓΓΛΙΑΣ             

381 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 2,30 € 1     

382 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ 
PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 10     

383 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΓΓΛΛΑΣ Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ 
PN30 

Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 10   0,00 € 

  ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ ΑΜΕΙΚΘΣ         

384 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1/2ϋϋΩ1/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 0,50 € 1     

385 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ3/4ϋϋΩ1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 30     

386 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1ϋϋΩ1/2ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 3,00 € 100     

387 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ1ϋϋΩ3/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 50     

388 ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4''Ω3/4'' Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 10     

389 ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩ.ΑΜΕΛΚΘΣ 11/4''Ω1'' Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 15     

390 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ11/2ϋϋΩ1 1/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 7,50 € 1     

391 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΜΕΛΚΘΣ 
Ψ11/2ϋϋΩ3/4ϋϋ PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 10,00 € 1     

392 
ΣΥΣΤΟΛΘ ΩΥΤΟΣΛΔΘΘ ΨΛΑΝΤΗΫΤΘ 
Ψ80Ω60 Ν16 

Τεμάχιο 44115210-4 47,00 € 1   0,00 € 

  ΣΩΛΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΡΟΝΟΜΩΝ PVC & ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΥΡΟΝΟΜΩΝ     

393 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D125/ΣΕΛΑ 41 Μζτρο 44161200-8 7,00 € 10     

394 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D160/ΣΕΛΑ 41 Μζτρο 44161200-8 9,50 € 5     

395 ΣΫΛΘΝΑΣ ΥΡΟΝΟΜΫΝ PVC D250/ΣΕΛΑ 41 Μζτρο 44161200-8 24,50 € 5     

396 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 Τεμάχιο 44161200-8 3,50 € 2     

397 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 Τεμάχιο 44161200-8 5,00 € 2     

398 ΔΛΡΛΘ ΜΟΥΨΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 Τεμάχιο 44161200-8 12,00 € 2     

399 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 Τεμάχιο 44161200-8 3,50 € 2     

400 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 Τεμάχιο 44161200-8 5,00 € 2     

401 ΜΑΝΣΟΝ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 Τεμάχιο 44161200-8 9,50 € 2     

402 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ125/300 Τεμάχιο 44161200-8 3,20 € 2     

403 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ125/450 Τεμάχιο 44161200-8 3,20 € 2     

404 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ160/300 Τεμάχιο 44161200-8 4,50 € 2     

405 ΓΫΝΛΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΑΡΟ PVC Ψ160/450 Τεμάχιο 44161200-8 5,00 € 2     
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406 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΑΣΕΝΛΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 1,50 € 1     

407 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΑΣΕΝΛΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 2,50 € 1     

408 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΑΣΕΝΛΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 5,00 € 1     

409 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ125 ΚΘΛΥΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 2,50 € 1     

410 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ160 ΚΘΛΥΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 3,50 € 1     

411 ΡΫΜΑ ΥΡΟΝΟΜΫΝ Ψ200 ΚΘΛΥΚΟ Τεμάχιο 44161200-8 5,00 € 1     

412 ΣΥΣΤΟΛΘ ΥΡΟΝΟΜΫΝ D160/125 Τεμάχιο 44161200-8 4,50 € 1     

413 ΣΥΣΤΟΛΘ ΥΡΟΝΟΜΫΝ D200/160 Τεμάχιο 44161200-8 9,00 € 1     

414 
ΜΘΩΑΝΟΣΛΨΫΝΟ ΥΡΟΝΟΜΟΥ ΤΥΡΟΥ V 
Ψ125 

Τεμάχιο 44161200-8 28,00 € 1     

415 
ΜΘΩΑΝΟΣΛΨΫΝΟ ΥΡΟΝΟΜΟΥ ΤΥΡΟΥ V 
Ψ160 

Τεμάχιο 44161200-8 35,50 € 1     

416 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D250/125 

Τεμάχιο 44161200-8 70,00 € 1     

417 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D250/160 

Τεμάχιο 44161200-8 80,00 € 1     

418 
ΤΑΜΡΟΥΕΤΟ (ΒΑΣΘ ΨΕΑΤΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΘΣ) 
ΕΥΚΕΛΑΣ ΟΘΣ D315/160 

Τεμάχιο 44161200-8 101,00 € 1     

419 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (870) 
Ψ160/125 

Τεμάχιο 44161200-8 8,50 € 1     

420 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (870) 
Ψ200/160 

Τεμάχιο 44161200-8 17,00 € 1     

421 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΘΜΛΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (450) 
Ψ160/125 

Τεμάχιο 44161200-8 10,00 € 1     

422 
ΣΥΣΤΟΛΛΚΑ ΘΜΛΤΑΥ ΥΡΟΝΟΜΫΝ (450) 
Ψ200/160 

Τεμάχιο 44161200-8 18,00 € 1     

423 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 900 Ψ200/160 

Τεμάχιο 44161200-8 13,00 € 1     

424 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 450 Ψ200/160 

Τεμάχιο 44161200-8 9,50 € 1     

425 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 900 Ψ200/125 

Τεμάχιο 44161200-8 10,00 € 1     

426 
ΣΑΜΑΛ ΥΡΟΝΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΛΟ 450 Ψ200/125 

Τεμάχιο 44161200-8 9,00 € 1     

427 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΫΛΘΝΑ PVC ΓΛΑ ΨΕΑΤΛΟ 
Ψ315/Σ41 

Μζτρο 44161200-8 41,00 € 1     

428 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΫΛΘΝΑ PVC ΓΛΑ ΨΕΑΤΛΟ 
Ψ250/Σ41 

Τεμάχιο 44161200-8 25,50 € 2     

429 
ΩΥΤΟΣΛΔΘΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΕΑΤΛΟΥ 
ΥΡΟΝΟΜΟΥ Ψ370/320 B125 

Τεμάχιο 44161200-8 34,50 € 1   0,00 € 

  ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

430 ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 1     

431 ΤΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ ΚΘΛΥΚΘ Ψ1 1/4ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 1   0,00 € 

  ΤΑΡΑ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΘ             

432 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ1/2ϋϋ 
PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 150     

433 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ3/4ϋϋ 
PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 1,80 € 150     

434 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ1ϋϋ 
PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 2,10 € 30     

435 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΑΣΕΝΛΚΘ Ψ11/4ϋϋ 
PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 4,30 € 5     

436 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ1/2ϋϋ PN10/16 Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 30     

437 ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ3/4ϋϋ PN10/16 Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 10     

438 
ΤΑΡΑ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΘ ΚΘΛΥ Ψ11/4ϋϋ 
PN10/16 

Τεμάχιο 44115210-4 4,50 € 5   0,00 € 

  ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ             

439 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,00 € 1     

440 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 1,50 € 1     

441 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ1ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 2,00 € 1     

442 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ 1 1/4'' Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 1     

443 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ11/2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 4,00 € 1     

444 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΛΗΕ Ψ2ϋϋ Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 1   0,00 € 

  ΤΑΥ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟ             

445 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1/4'' PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 1     

446 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1/2ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 2,50 € 50     

447 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ3/4ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 5     

448 ΤΑΥ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟ Ψ1ϋϋ PN30 Τεμάχιο 44115210-4 6,50 € 5     

449 ΡΕΣΟΣΤΑΤΘΣ Τεμάχιο 44115210-4 23,00 € 1     
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450 ΤΕΨΛΟΝ ΤΑΛΝΛΑ 3/4'' Τεμάχιο 44115210-4 3,50 € 10   0,00 € 

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Β 0,00 € 

Ψ.Ρ.Α. 24% 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

  ΟΜΑΔΑ Γ  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ ΔΘΜΟΥ (Κ.Α. 25.6662.003)   

  ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ   44162100-4         

  ΥΔΟΜΕΤΑ             

451 ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ1/2ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 27,00 € 80     

452 ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 35,00 € 10     

453 ΥΔΟΜΕΤΑ Ψ1ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 70,00 € 10   0,00 € 

  ΨΙΜΡΕ/ΛΑΣΤΙΩΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ             

454 ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 0,15 € 50     

455 ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ1ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 0,20 € 100     

456 ΛΑΣΤΛΩΑ ΨΛΜΡΕ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Ψ3/4ϋϋ Τεμάχιο 44162100-4 0,15 € 100   0,00 € 

  ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΩΛΘΝΩΝ             

457 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 1.5 XΫΜΕ Τεμάχιο 44162100-4 2,40 € 9     

458 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 2.0 XΫΜΕ Τεμάχιο 44162100-4 3,00 € 11     

459 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 3.0 XΫΜΕ Τεμάχιο 44162100-4 3,50 € 8     

460 ΡΟΣΚΘΚΘ ΣΫΛ. Ψ1/2ϋϋ DIN 4.0 XΫΜΕ Τεμάχιο 44162100-4 4,50 € 10   0,00 € 

  ΑΚΟ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΑ ΥΔΟΜΕΤΩΝ         

461 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Α-Κ 
3/4Ω1/2'' 

Τεμάχιο 44162100-4 3,50 € 30     

462 
ΑΚΟ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΑ ΥΔΟΜΕΤΫΝ Α-Κ  
Ψ1'' 

Τεμάχιο 44162100-4 10,00 € 15   0,00 € 

  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΕΙΩΑΛΚΙΝΟΙ             

463 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ 1’’ ΜΕ  3 
ΡΑΟΩΕΣ  ½ ‘’ 

Τεμάχιο 44115210-4 18,00 € 2     

464 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ 1’’ ΜΕ  5 
ΡΑΟΩΕΣ  ½ ‘’ 

Τεμάχιο 44115210-4 22,50 € 2     

465 
ΣΥΛΛΕΚΤΘΣ ΟΕΛΩΑΛΚΛΝΟΣ Ψ63Ω3/4'' ΜΕ  4 
ΡΑΟΩΕΣ 

Τεμάχιο 44115210-4 108,00 € 1   0,00 € 

                

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Γ 0,00 € 

Ψ.Ρ.Α. 24% 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ 0,00 € 

Ψ.Ρ.Α. 24% 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

 

 

 

……………………….………… (Τόποσ),  ………..…/……….../…………..…(Θμερομθνία) 
Ο προςφζρων 

 
 
 

(Σφραγίδα, Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΔΔΔ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997854502
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.zitsa.gov.gr
Πόλη: ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οδός και αριθμός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Ταχ. κωδ.: 45445
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2653360024
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: vderveni@zitsa.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.
ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την επισκευή και συντήρηση του 
δημοτικού δικτύου ύδρευσης που εκετείνεται στις περιοχές των Δ.Ε. Μολοσσών, 
Ευρυμενών, Ζίτσας, Εκάλης & Πασσαρώνας και συγκεκριμένα για την εκτέλεση των 
κάτωθι εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων συνεργείων της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου: 1. Την επισκευή των βλαβών και 
σύντηρηση των αγωγών ύδρευσης και τοποθέτηση νέων παροχών (CPV 42131140-9: 
Βαλβίδες της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες, 
44167000-8: Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων και 44161200-8: Σωλήνες Ύδρευσης), 
σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ζίτσας και μέχρι εκεί οπού εκτείνεται το δημοτικό 
δίκτυο ύδρευσης. 2. Την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των 
δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ζίτσας, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου αποχέτευσης 
αυτών (CPV 44115210-4: Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων). 3. Την τοποθέτηση νέων 
και αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων οικίων, επιχειρήσεων και αγροτεμαχίων, μετά 
των απαραίτητων εεξαρτημάτων (CPV 44162100-4: Εξοπλισμός για αγωγούς), ύστερα 
από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:

φαξ:
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φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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