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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α: 
Άρθρο   1ο : Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση. Τόπος και χρόνος 
διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
Άρθρο   2ο : Σύστημα διαγωνισμού – Προϋπολογισμός  
 
Άρθρο   3ο : Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 
Άρθρο   4ο : Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Άρθρο   5ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 
Άρθρο   6ο : Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης 
 
Άρθρο   7ο : Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού 
 
Άρθρο   8ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
 
Άρθρο   9ο : Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
Άρθρο   10ο : Εκπροσώπηση 
 
Άρθρο   11ο : Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού  
 
Άρθρο   12ο : Αξιολόγηση προσφορών 
 
Άρθρο   13ο : Ισχύς των προσφορών 
 
Άρθρο   14ο  : Ενστάσεις 
 
Άρθρο   15ο  : Έγκριση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη του διαγωνισμού 
 
Άρθρο   16ο  : Υπογραφή της σύμβασης 
 
Άρθρο   17ο  : Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου 
 
Άρθρο   18ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Άρθρο   19ο  : Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας - Χρόνος Παράδοσης 
 
Άρθρο   20ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 
Άρθρο   21ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
 
Άρθρο   22ο : Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 
‘Άρθρο  23Ο: Γενικά 
 
Άρθρο   24ο : Τρόπος Πληρωμής 
Άρθρο   25ο : Δημοσίευση 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Μαυρίδης Βασίλειος διακηρύττει την διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισμού 29.999,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και το τεύχος της υπ’ αριθμ. 18/2016 μελέτης.  

 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

 
Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος 
Ορεστιάδας που έχει την έδρα της στην Ορεστιάδα – Βασ. Κων/νου 11, τηλ. 2552350300 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, στις 03  Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα  11:00  (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή). 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

 
Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός  

 
 Η προμήθεια  ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για το Δήμο Ορεστιάδας θα διεξαχθεί με 
πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ανέρχεται στο ποσό των  29.999,23 € 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23 % εκ των οποίων το ποσό των 5.609,61 €  είναι ο 
αναλογών ΦΠΑ. 
1. Για την ομάδα Α’ των υλικών ύδρευσης ο προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσό των  23.431,03 
ευρώ με το ΦΠΑ 
2. Για την ομάδα Β’ των υλικών θέρμανσης ο προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσό των  6.568,20 
ευρώ με το ΦΠΑ 
 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
ή για μία από τις δύο (2)  ομάδες όπως αυτές αναφέρονται στην αρίθμ. 18/2016 μελέτη, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 
διαγωνισμό. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ΣΑΤΑ  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6662.06 του 
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016  
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
1. Φυσικά πρόσωπα 
2. Νομικά πρόσωπα 
3. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ)   
4. Συνεταιρισμοί 
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η προμήθεια περιλαμβάνει υλικά ύδρευσης και θέρμανσης που θα καλύψουν  τις ανάγκες 
του Δήμου Ορεστιάδας. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 
παρακάτω διατάξεις: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ.             
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 
4) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 
5) Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού   
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
6)  Το άρθρο 157 του Ν 4281/2014 
 

ΑΡΘΡΟ  6ο 
 

Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται ως εξής: 
 
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 
2. Μελέτη 18/2016 (τεχνική έκθεση,  πίνακας προϋπολογισμού, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων). 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο 
 

Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού 
 

Τα τεύχη του διαγωνισμού: 
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 
2. Μελέτη 18/2016  (τεχνική έκθεση, πίνακας προϋπολογισμού, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων). 
θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας, www.orestiada.gr 
Αρμόδια υπάλληλος κ. Τσελεμπή Καλλιόπη, τηλ.2552350350,2552350368 και 2552350364 
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ΑΡΘΡΟ  8ο 
 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
 

1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται  
στην Υπηρεσία μέχρι και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης δεν λαμβάνονται υπόψη. 
4. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που 
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
5. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισμών συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα. Παρέχεται όμως η δυνατότητα υποβολής των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα. 
 
6. Με ποινή αποκλεισμού να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
 Ο φάκελος της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια: 
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β) το όνομα του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια (Δήμος Ορεστιάδας) 
γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η διακήρυξη από την υπηρεσία και την ημερομηνία     
αυτού. 
δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα – υποψήφιου προμηθευτή. 
 
Ο φάκελος της  «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους  
(υπο) φακέλους. 

 Υπο φάκελος με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη                                                           
 Υπο φάκελος  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
 Υπο φάκελος  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Οι υποφάκελοι  εξωτερικά  θα αναγράφουν όσα και ο κύριος φάκελος. 
Προσφορές που περιλαμβάνουν τιμές κατά είδος υψηλότερες του προϋπολογισμού της 
μελέτης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Γίνονται δεκτές και προσφορές που υπερβάλλουν των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών όχι 
όμως και τεχνικές προδιαγραφές που υπολείπονται αυτών. 
Σύμφωνα με το νόμο  4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  ρυθμίσεις» τα δικαιολογητικά που 
απαιτεί η διακήρυξη γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν 2690 /99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου.  
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν  επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή  πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται 
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αμέσως και η  διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα  
φωτοαντίγραφα αυτά. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

 
Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς των 
Ο.Τ.Α. μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό  επάγγελμα τους, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει: 
 I. Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινοπραξία ), 
ότι δεν υφίσταται καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι , για οικονομικό έγκλημα 
σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (όπως λαθρεμπορία, νοθεία , απάτη , 
αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος , πλαστογραφία, υπεξαίρεση, 
εκβίαση ) όπως επίσης και παράβαση του άρθρου 16 του Ν 3054/02. 
Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα μη σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του νομίμου εκπροσώπου εταιρείας 
οποιασδήποτε νομικής μορφής.  
Υποχρέωση υποβολής  ποινικού μητρώου έχουν οι Διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) 
ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και σε περίπτωση 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).  Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση σε κάθε 
άλλη περίπτωση.  
II. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) ότι δεν υφίσταται 
καταδίκη του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο ή όχι με τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 
γ) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι:  
I.  Τα νομικά πρόσωπα δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία. 
II.    Τα φυσικά πρόσωπα- ατομικές επιχειρήσεις δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν έχει 
κατατεθεί αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση.  
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που αφορούν σε όλες τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (και του εργοδότη και των εργαζομένων) κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία 
οφειλή προς το δημόσιο.  
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι: 
          I.  Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης των τευχών Δημοπράτησης και των 
τεχνικών προδιαγραφών τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
         II. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
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Η τυχόν αυτεπάγγελτη από την υπηρεσία διαπίστωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων που θα 
έχουν δηλωθεί με τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 , συνεπάγεται μεταξύ άλλων , την 
ανάκληση των σχετικών διοικητικών πράξεων.  
Όταν συμμετέχει συνεταιρισμός πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι 
ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των προμηθευτών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων 
(γ), (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι 
από την οποία και εκδίδονται και τα σχετικά πιστοποιητικά. 
Εφόσον τα παραπάνω ζητούμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη , η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν.  
Στην περίπτωση αυτή η παραπάνω προσφορά επιστρέφεται , χωρίς να ανοιχθεί ο 
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.  
Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία , προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της Διακήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο 
 

Εκπροσώπηση 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές  εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 9 δικαιολογητικών  θα 
πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλουν και τα παρακάτω: 
Για τα νομικά πρόσωπα : 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται στη Δημοπρασία από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλοντας 
αντίγραφο του Καταστατικού ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (υποβάλλοντας 
αντίγραφο του Καταστατικού και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Φ.Ε.Κ. 
Ισχύοντος Δ.Σ.) 
Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε., οι Ε.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από Διαχειριστή τους (υποβάλλοντας 
αντίγραφο του Καταστατικού) ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον έχοντα 
σύμφωνα με το καταστατικό τη διαχείριση και τη δυνατότητα εξουσιοδότησης.  
Στην τελευταία περίπτωση (άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), η υπογραφή του 
εξουσιοδοτούντος πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Σε κάθε περίπτωση (αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου κατάθεση ) θα πρέπει να υποβάλλεται σε 
αντίγραφο η ιδρυτική πράξη Κοινοπραξίας.  
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια Δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός 
που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος Δ.Σ. τέτοιας  εταιρείας.  
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως. 
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη Δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η 
οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί Σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με 
οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
 

Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής: 
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Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη .Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η 
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.  
1.Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και ελέγχονται κατά σειρά επίδοσης. 
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές με την ίδια ως άνω διαδικασία την ίδια ή σε επόμενη μέρα κατά την κρίση 
της επιτροπής διαγωνισμού. 
2.Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών (φάκελος οικονομικής 
προσφοράς), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών  στοιχείων αυτών, 
αποσφραγίζονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές την ίδια ή σε επόμενη μέρα κατά την 
κρίση της επιτροπής διαγωνισμού η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικά στους συμμετέχοντες  . 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, οι δε 
ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται εγγράφως. 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο 
 

Αξιολόγηση προσφορών 
 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή των καταλληλότερων προς προμήθεια υλικών, θα 
γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  
 

ΑΡΘΡΟ  13ο 
 

Ισχύς των προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται , 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της.  
 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη όποια προσφορά ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 
προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 13 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

 
Ενστάσεις 

 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης μπορούν να υποβληθούν οι παρακάτω ενστάσεις: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέσα στο μεσοδιάστημα, από την τελευταία 
δημοσίευση και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή. 
Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού. 
3. Κατά αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 
Μπορεί να υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 
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στους ενδιαφερομένους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο 
 

Έγκριση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη του διαγωνισμού 
 

1. Το πρακτικό του διαγωνισμού (ανακήρυξη του Αναδόχου), το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν 
ενστάσεις που θα υποβληθούν και οι αποφάσεις της επιτροπής πάνω στις ενστάσεις, καθώς και η 
αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποβάλλονται στη 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία αποφαίνεται για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
2. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο 
και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. 
3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή ή γιατί 
δεν θα μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών ή γιατί οι προσφορές απορριφθούν, επειδή είναι 
απαράδεκτες ή ασύμφορες, ο Δήμος Ορεστιάδας δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό ή 
να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας όπως ορίζει ο νόμος. 
 

ΑΡΘΡΟ  16 
 

Υπογραφή της σύμβασης 
 
Ο Δήμος Ορεστιάδας θα ενημερώσει σχετικά τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση. 
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η ίδια σύμβαση που θα 
υπογραφεί στη συνέχεια έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η ανακοίνωση να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Έχει όμως τη δυνατότητα 
να προσέλθει για να προσυπογράψει τη σχετική σύμβαση το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως αυτό δεν μεταθέτει την 
ημερομηνία παράδοσης των υλικών, η οποία αρχίζει μετά από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Αν η σύμβαση υπογράφεται σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο του δεκαημέρου, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται να εξοφλεί το σύνολο της δαπάνης του τιμολογίου που 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών 
ενταλμάτων πληρωμής. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία υπογραφής 
της και λήγει 31-12-2016. 

 
ΑΡΘΡΟ  17ο 

 
Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου 

 
Ο ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης όταν: 
α) δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο χρονικό διάστημα που του ορίσθηκε 
β) δεν παραδίδει τα υλικά ή δεν αντικαθιστά εντός του συμβατικού χρόνου αυτά που κρίθηκαν 
ελαττωματικά ή μη αποδεκτά με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 



 10 

Δεν μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής όταν μετά την κατακύρωση ή την υπογραφή 
της σύμβασης καθυστερεί την παράδοση των ειδών είτε για λόγους ανωτέρας βίας που δεν 
οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα είτε με ευθύνη του Ο.Τ.Α 

ΑΡΘΡΟ  18ο 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης και 
παραλαβής των υλικών αποδεσμεύεται μέρος του ποσού που αναλογεί στην ποσότητα που 
παραλήφθηκε μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 
ΑΡΘΡΟ  19ο  

 
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας- Χρόνος παράδοσης 

 
1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Θα γίνεται δε περιοδικά και 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. 
          3. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε 72 ώρες από την έγγραφη 
παραγγελία, τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.  

4. Ο Δήμος  δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει στο σύνολο τους τα είδη που 
περιγράφονται στην αριθμ 18/2016 μελέτη.   

3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα   
απορρίπτεται. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
          6.  Τα υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ορεστιάδας και του κάθε 
νομικού προσώπου ξεχωριστά. 
 

 ΆΡΘΡΟ 20ο 
 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων 
και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 
μέγιστου προβλεπόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 
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αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η 
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις 
βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 
ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα 
αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το Δήμο ή 
διοικητικού συμβουλίου του κάθε νομικού προσώπου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή 
αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το Δήμο ή διοικητικού συμβουλίου 
του κάθε νομικού προσώπου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, 
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 21ο 

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 
προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση 
που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει 
τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την 
απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από 
τον προμηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την 
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ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 
Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και 
του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το 
παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν 
του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα 
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η 
παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 
3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το Δήμο ή των Διοικητικών Συμβουλίων για τα 
νομικά πρόσωπα και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η 
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους 
με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την 
τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 

ΆΡΘΡΟ 22ο 
 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης  
 

Η επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα 
ρυθμίζονται  με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΆΡΘΡΟ 23ο 

 
Γενικά 

 
Κάθε τι που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συμπληρώνεται από τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  24ο 

 

Τρόπος Πληρωμής 
 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα 
παραλαμβάνεται κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση 
των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το δήμο εξήντα (60) ημέρες 
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο δήμος καθίσταται υπερήμερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
3. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις: 

- φόρος εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας 
           - 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ στο καθαρό ποσό της αξίας (η κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα 
αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου).   
            

ΑΡΘΡΟ 25ο 

 

Δημοσίευση 
 

      Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια 
εφημερίδα του Νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Επίσης η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας (www.orestiada.gr) 
και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ.  80/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
                                                          

                                                                
 
 
 
                                                                                                    Ορεστιάδα         /     / 2016 

                                                                                                                Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
 
 
 
                                                                                                                    ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :   18/2016 
 
 
 
 
 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών  και υλικών θέρμανσης , 
που απαιτούνται  για την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης των εγκαταστάσεων 
των δημοτικών κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ορεστιάδας. 
Η προμήθεια των απαραίτητων αυτών υλικών θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών 
(υλικά υδρεύσεως, υλικά θέρμανσης ) . 
Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του 
Δήμου. 
Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά  και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 
Δήμου Ορεστιάδας και έπειτα από την έγγραφη εντολή  της Υπηρεσίας.  
Συνολικός   προϋπολογισμός της προμήθειας  29.999,23 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 23%, 
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να 
προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα 
ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα 
προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται 
από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία 
κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις 
διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση 
τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς 
ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 
Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με 
ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο 
χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η 
νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα 
δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και 
διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. 



 16 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ      
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      
      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 18/2016 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  29.999,23 €   ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

     
 ΟΜΑΔΑ Α:ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 1,7HP ΤΕΜ 5 200,00 1.000,00 
2 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,2HP ΤΕΜ 1 180,00 180,00 
3 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ -45oC ΚΙΛΟ 50 4,00 200,00 
4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΣ 1/2'' ΤΕΜ 20 6,02 120,40 
5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΤΕΜ 20 28,46 569,20 
6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 10 3,78 37,80 
7 ΒΑΝΑ 1/2''  ΤΕΜ 50 4,47 223,50 
8 ΒΑΝΑ 3/4''  ΤΕΜ 20 6,10 122,00 
9 ΒΑΝΑ 1'' ΤΕΜ 50 8,66 433,00 

10 ΒΑΝΑ 1 1/4'' ΤΕΜ 5 13,09 65,45 
11 ΒΑΝΑ 1 1/2'' ΤΕΜ 10 21,87 218,70 
12 ΒΑΝΑ 2'' ΤΕΜ 10 36,59 365,90 
13 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1'' ΡΕΛΕ ΘΥΛ ΤΕΜ 10 80,00 800,00 
14 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4'' ΤΕΜ 10 9,35 93,50 
15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2'' ΤΕΜ 100 5,85 585,00 
16 ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΜ 20 39,02 780,40 
17 ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 17,07 17,07 
18 ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 29,41 29,41 
19 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' ΤΕΜ 50 0,37 18,50 
20 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' ΤΕΜ 20 0,53 10,60 
21 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒANIZE 1'' ΤΕΜ 6 0,81 4,86 
22 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒANIZE 2'' ΤΕΜ 7 3,74 26,18 
23 ΓΩΝΙΑ Φ32 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 0,77 3,85 
24 ΓΩΝΙΑ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 0,84 4,20 
25 ΓΩΝΙΑ Φ50 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 10 0,98 9,80 
26 ΓΩΝΙΑ Φ100 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 20 2,27 45,40 
27 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (1 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50 75,00 
28 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (2 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50 75,00 
29 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (3 και  1/2'') ΤΕΜ 20 7,50 150,00 
30 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (4 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50 75,00 
31 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (5 και  1/2") ΤΕΜ 10 7,50 75,00 
32 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ  ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2''*1/2'' ΤΕΜ 30 4,00 120,00 
33 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 ΤΕΜ 50 7,50 375,00 
34 ΗΜΙΤΑΦ 100*50 ΤΕΜ 6 2,03 12,18 
35 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΤΕΜ 2 108,13 216,26 
36 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10L ΤΕΜ 2 60,98 121,96 
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37 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΜ 5 13,82 69,10 
38 ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΤΕΜ 3 20,33 60,99 
39 ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΕΜ 5 10,49 52,45 
40 ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΡΩΜΕ 1/2'' ΤΕΜ 10 19,00 190,00 
41 ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΜΠΛΕ (καζανάκι και κάλυμμα)  ΤΕΜ 5 110,00 550,00 
42 ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ ΤΕΜ 10 36,59 365,90 
43 ΜΟΝΩΤΙΚΟ 8*19 ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕΤΡΑ 50 0,93 46,50 
44 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄΄ ΤΕΜ 15 0,37 5,55 
45 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4΄΄ ΤΕΜ 10 0,53 5,30 
46 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1΄΄ ΤΕΜ 10 0,69 6,90 
47 ΜΟΥΦΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 1/2 ΤΕΜ 30 2,00 60,00 
48 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 20 3,50 70,00 
49 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ Νο 2 ΤΕΜ 20 12,00 240,00 
50 ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/4'' ΜΕΤΡΑ 200 1,50 300,00 
51 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ FIBRAM  ΜΕΤΡΑ 200 3,17 634,00 
52 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 50 0,37 18,50 
53 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 20 0,49 9,80 
54 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 30 0,61 18,30 
55 ΝΙΠΕΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" ΤΕΜ 30 1,50 45,00 
56 ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 1/4'' ΜΕΤΡΑ 200 4,50 900,00 
57 ΠΕΡΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2 ΤΕΜ 30 1,00 30,00 
58 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (1,5 εκ) ΤΕΜ 20 1,18 23,60 
59 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (2εκ) ΤΕΜ 20 1,30 26,00 
60 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (2,5εκ) ΤΕΜ 20 1,50 30,00 
61 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (5εκ) ΤΕΜ 20 2,56 51,20 
62 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 3/4 (2,5εκ) ΤΕΜ 20 2,03 40,60 
63 ΡΑΚΟΡ Φ15 ΤΕΜ 10 1,34 13,40 
64 ΡΑΚΟΡ Φ16 ΤΕΜ 10 1,34 13,40 
65 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5 ΤΕΜ 100 1,54 154,00 
66 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΜ 20 2,44 48,80 
67 ΡΑΚΟΡ Φ32 ΤΕΜ 10 6,26 62,60 
68 ΡΑΚΟΡ Φ63 ΤΕΜ 10 20,00 200,00 
69 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 10 1,63 16,30 
70 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 6 1,87 11,22 
71 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 5 1,95 9,75 
72 ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Φ 18*2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ 100 2,36 236,00 
73 ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Φ 18*2,5 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ 100 2,68 268,00 
74 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ 100 1,54 154,00 
75 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 21*1/2'' ΤΕΜ 30 6,00 180,00 
76 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 21*3/4'' ΤΕΜ 20 6,50 130,00 
77 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 27*1'' ΤΕΜ 10 7,40 74,00 
78 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32 ΤΕΜ 20 1,79 35,80 
79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ40 ΤΕΜ 20 1,85 37,00 
80 ΣΠΙΡΑΛ 0,40 εκ. ΤΕΜ 30 1,76 52,80 
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81 ΣΠΙΡΑΛ 0,60 εκ. ΤΕΜ 30 2,40 72,00 
82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 20 1,75 35,00 
83 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 40 0,80 32,00 
84 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/2΄΄ ΤΕΜ 20 0,26 5,20 
85 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3/4΄΄ ΤΕΜ 20 0,33 6,60 
86 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1΄΄ ΤΕΜ 20 0,50 10,00 
87 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4΄΄ ΤΕΜ 20 0,37 7,40 
88 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 3 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 8,40 42,00 
89 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 11,38 56,90 
90 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 5 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 14,29 71,45 
91 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 6 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 16,80 84,00 
92 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 7 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 19,75 98,75 
93 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 8 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 23,11 115,55 
94 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' *3/4'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,65 19,50 
95 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' *1'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,89 26,70 
96 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1/2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,89 26,70 
97 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/4'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 1,71 51,30 
98 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 2,85 85,50 
99 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 4,07 122,10 

100 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' *3/4'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,53 15,90 
101 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' *1'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,53 15,90 
102 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1/2'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,41 12,30 
103 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/4'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,89 26,70 
104 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/2'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 1,18 35,40 
105 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2''*10cm ΤΕΜ 50 3,30 165,00 
106 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ18*2,5 ΜΕΤΡΑ 100 0,72 72,00 
107 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ32*3 ΜΕΤΡΑ 200 1,91 382,00 
108 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 ΜΕΤΡΑ 20 3,19 63,80 
109 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ32  ΜΕΤΡΑ 20 0,65 13,00 
110 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ40 ΜΕΤΡΑ 20 0,71 14,20 
111 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ50 ΜΕΤΡΑ 20 0,93 18,60 
112 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ100 ΜΕΤΡΑ 10 2,20 22,00 
113 ΣΧΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15*15 ΜΕΤΡΑ 10 8,00 80,00 
114 ΣΧΑΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 15*15 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΑ 20 15,00 300,00 
115 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 18 0,33 5,94 
116 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 20 0,41 8,20 
117 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 10 0,53 5,30 
118 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' ΤΕΜ 5 1,91 9,55 
119 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 50 0,45 22,50 
120 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 10 0,81 8,10 
121 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 10 1,06 10,60 
122 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ 10 9,76 97,60 
123 ΦΛΟΤΕΡ 1/2'' ΤΕΜ 50 3,01 150,50 
124 ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΤΕΜ 20 6,64 132,80 
125 ΦΛΟΤΕΡ 1'' ΤΕΜ 5 9,24 46,20 
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126 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 25 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 5 40,00 200,00 
127 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ50 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 5 109,00 545,00 
128 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 200 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 3 390,00 1.170,00 
129 ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ(ΑΦΡΟΣ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ Κ.Λ.Π.)       1.625,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.049,62 
ΦΠΑ 23% 4.381,41 

Γενικό Σύνολο 23.431,03 
 

ΟΜΑΔΑ Β:ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.0-3.0 Kg/h ΤΕΜ  2 410,00 820,00 
2 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4.5-10.0 Kg/h ΤΕΜ 2 480,00 960,00 
3 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 13/19,9-41 Kg/h ΤΕΜ 2 1.680,00 3.360,00 
4 ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ        200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.340,00 
ΦΠΑ 23% 1.228,20 

Γενικό Σύνολο 6.568,20 
Ο 

Συντάξας 

 

 

Αρβανιτίδης Παναγιώτης 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

       Ορεστιάδα  06/04/2016  

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης 

 

Μποϊδανίδου Ελένη 

Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Μαυρογενίδης Στυλιανός 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 Αντικείμενο  της παρούσας  ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων είναι η  προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 
Ορεστιάδας για το έτος 2016 . 
 
 

α/α  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑΔΑ Α  
ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  23.431,03 

2 ΟΜΑΔΑ Β: 
ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6.568,20 

 
 
 
1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα ακατάλληλα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο 
χρησιμοποίησής τους,  θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα 
αντικαταστήσει άμεσα (άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ) . 
 
2. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή 
λειτουργία αφού διαπιστωθούν από το Δήμο , δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για 
αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που εντοπίστηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 
 
3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, 
όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. 
 
4.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η 
διακήρυξη. 
Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα 
του υποδειχθεί, σε διάστημα 72 ωρών (3 ημερών). 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  να 
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 
Επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, 
ανεξάρτητα από το αν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει 
αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως 
να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
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απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη 
συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την 
προμήθεια που ανέλαβε. 
 
5.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
όπως διαμορφώνεται με τυχόν μετάθεσή του και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 
 
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου 
προβλεπόμενου, χρόνου παράτασης, ποσοστού 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργεια του σε βάρος του 
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% 
της συμβατικής τιμής και τούτο ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος προμηθευτής παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή 
τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή 
αντικατάστασης με απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης – παράδοσης. 
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή του νέου, μετά την μετάθεση, χρόνου 
παράδοσης μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
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6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και 
τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον 
κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση του Δήμου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή  του,  
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής.  Ύστερα  από  την  απόφαση  του  Δήμου  η  Επιτροπή 
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
7.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 
½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της για 
την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών.  Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 
πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής 
αξίας. 
Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του 
προστίμου, τα υλικά εκποιούνται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 
Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα 
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση, με την οποία επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τα ισχύοντα. 
Με απόφαση ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή 
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στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
 
 

 

Ο 

Συντάξας 

 

 

Αρβανιτίδης Παναγιώτης 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

       Ορεστιάδα  06/04/2016  

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης 

 

Μποϊδανίδου Ελένη 

Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Μαυρογενίδης Στυλιανός 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 1,7HP ΤΕΜ 5 200,00  

2 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,2HP ΤΕΜ 1 180,00  

3 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ -45oC ΚΙΛΟ 50 4,00  

4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΣ 1/2'' ΤΕΜ 20 6,02  

5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΤΕΜ 20 28,46  
6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 10 3,78  

7 ΒΑΝΑ 1/2''  ΤΕΜ 50 4,47  

8 ΒΑΝΑ 3/4''  ΤΕΜ 20 6,10  

9 ΒΑΝΑ 1'' ΤΕΜ 50 8,66  
10 ΒΑΝΑ 1 1/4'' ΤΕΜ 5 13,09  

11 ΒΑΝΑ 1 1/2'' ΤΕΜ 10 21,87  

12 ΒΑΝΑ 2'' ΤΕΜ 10 36,59  

13 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1'' ΡΕΛΕ ΘΥΛ ΤΕΜ 10 80,00  
14 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4'' ΤΕΜ 10 9,35  
15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2'' ΤΕΜ 100 5,85  

16 ΒΡΥΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΜ 20 39,02  

17 ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 17,07  

18 ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΕΜ 1 29,41  

19 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' ΤΕΜ 50 0,37  

20 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' ΤΕΜ 20 0,53  

21 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒANIZE 1'' ΤΕΜ 6 0,81  

22 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒANIZE 2'' ΤΕΜ 7 3,74  

23 ΓΩΝΙΑ Φ32 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 0,77  

24 ΓΩΝΙΑ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 5 0,84  

25 ΓΩΝΙΑ Φ50 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 10 0,98  
26 ΓΩΝΙΑ Φ100 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 20 2,27  
27 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (1 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50  

28 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (2 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50  

29 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (3 και  1/2'') ΤΕΜ 20 7,50  

30 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (4 και  1/2'') ΤΕΜ 10 7,50  

31 ΓΩΝΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡ ΤΥΠΟΥ Ζ (5 και  1/2") ΤΕΜ 10 7,50  

32 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ  ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2''*1/2'' ΤΕΜ 30 4,00  

33 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 ΤΕΜ 50 7,50  

34 ΗΜΙΤΑΦ 100*50 ΤΕΜ 6 2,03  

35 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80L ΤΕΜ 2 108,13  

36 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10L ΤΕΜ 2 60,98  
37 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΜ 5 13,82  
38 ΚΑΖΑΝΑΚΙ  ΤΕΜ 3 20,33  

39 ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΕΜ 5 10,49  

40 ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΡΩΜΕ 1/2'' ΤΕΜ 10 19,00  

41 ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΜΠΛΕ (καζανάκι και κάλυμμα)  ΤΕΜ 5 110,00  

42 ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ ΤΕΜ 10 36,59  
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43 ΜΟΝΩΤΙΚΟ 8*19 ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕΤΡΑ 50 0,93  

44 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄΄ ΤΕΜ 15 0,37  

45 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4΄΄ ΤΕΜ 10 0,53  

46 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1΄΄ ΤΕΜ 10 0,69  

47 ΜΟΥΦΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 1/2 ΤΕΜ 30 2,00  

48 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 20 3,50  

49 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ Νο 2 ΤΕΜ 20 12,00  

50 ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/4'' ΜΕΤΡΑ 200 1,50  
51 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ FIBRAM  ΜΕΤΡΑ 200 3,17  

52 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 50 0,37  

53 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 20 0,49  
54 ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 30 0,61  

55 ΝΙΠΕΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" ΤΕΜ 30 1,50  

56 ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 1/4'' ΜΕΤΡΑ 200 4,50  

57 ΠΕΡΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2 ΤΕΜ 30 1,00  

58 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (1,5 εκ) ΤΕΜ 20 1,18  
59 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (2εκ) ΤΕΜ 20 1,30  
60 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (2,5εκ) ΤΕΜ 20 1,50  

61 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1/2 (5εκ) ΤΕΜ 20 2,56  

62 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 3/4 (2,5εκ) ΤΕΜ 20 2,03  

63 ΡΑΚΟΡ Φ15 ΤΕΜ 10 1,34  

64 ΡΑΚΟΡ Φ16 ΤΕΜ 10 1,34  

65 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5 ΤΕΜ 100 1,54  

66 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΜ 20 2,44  

67 ΡΑΚΟΡ Φ32 ΤΕΜ 10 6,26  

68 ΡΑΚΟΡ Φ63 ΤΕΜ 10 20,00  

69 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 10 1,63  

70 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 6 1,87  

71 ΡΑΚΟΡ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 5 1,95  

72 ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Φ 18*2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ 100 2,36  

73 ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ Φ 18*2,5 ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ 100 2,68  

74 ΡΑΚΟΡ Φ18*2,5ΘΥΛΗΚΟ ΤΕΜ 100 1,54  

75 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 21*1/2'' ΤΕΜ 30 6,00  
76 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 21*3/4'' ΤΕΜ 20 6,50  
77 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 27*1'' ΤΕΜ 10 7,40  

78 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32 ΤΕΜ 20 1,79  

79 ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ40 ΤΕΜ 20 1,85  
80 ΣΠΙΡΑΛ 0,40 εκ. ΤΕΜ 30 1,76  
81 ΣΠΙΡΑΛ 0,60 εκ. ΤΕΜ 30 2,40  

82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 20 1,75  
83 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 40 0,80  

84 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/2΄΄ ΤΕΜ 20 0,26  

85 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3/4΄΄ ΤΕΜ 20 0,33  

86 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1΄΄ ΤΕΜ 20 0,50  

87 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4΄΄ ΤΕΜ 20 0,37  

88 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 3 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 8,40   
89 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 11,38   
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90 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 5 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 14,29   
91 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 6 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 16,80   
92 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 7 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 19,75   
93 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 8 ΠΑΡΟΧΩΝ 1'' ΤΕΜ 5 23,11   
94 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' *3/4'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,65   
95 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' *1'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,89   
96 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1/2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 0,89   
97 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/4'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 1,71   
98 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 2,85   
99 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*2'' ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΕΜ 30 4,07   

100 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1/2'' *3/4'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,53   
101 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  3/4'' *1'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,53   
102 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1/2'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,41   
103 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/4'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 0,89   
104 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1''*1 1/2'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΜ 30 1,18   
105 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2''*10cm ΤΕΜ 50 3,30   
106 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ18*2,5 ΜΕΤΡΑ 100 0,72   
107 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ32*3 ΜΕΤΡΑ 200 1,91   
108 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 ΜΕΤΡΑ 20 3,19   
109 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ32  ΜΕΤΡΑ 20 0,65   
110 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ40 ΜΕΤΡΑ 20 0,71   
111 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ50 ΜΕΤΡΑ 20 0,93   
112 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ100 ΜΕΤΡΑ 10 2,20   
113 ΣΧΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15*15 ΜΕΤΡΑ 10 8,00   
114 ΣΧΑΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 15*15 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΑ 20 15,00   
115 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 18 0,33   
116 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 20 0,41   
117 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 10 0,53   
118 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' ΤΕΜ 5 1,91   
119 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΤΕΜ 50 0,45   
120 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' ΤΕΜ 10 0,81   
121 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΤΕΜ 10 1,06   
122 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΕΜ 10 9,76   
123 ΦΛΟΤΕΡ 1/2'' ΤΕΜ 50 3,01   
124 ΦΛΟΤΕΡ 3/4'' ΤΕΜ 20 6,64   
125 ΦΛΟΤΕΡ 1'' ΤΕΜ 5 9,24   
126 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 25 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 5 40,00   
127 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 5 109,00   
128 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 200 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜ 3 390,00   
129 ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΑΦΡΟΣ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ Κ.Λ.Π.)   1.625,00   

                                                                                                              Αριθμητικώς  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 
 
 
 

Ολογράφως  
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ΟΜΑΔΑ Β:ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 
 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.0-
3.0 Kg/h ΤΕΜ  2 410,00 

 

2 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4.5-
10.0 Kg/h ΤΕΜ 2 480,00  

3 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
13/19,9-41 Kg/h ΤΕΜ 2 1.680,00  

4 ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ         

                                                                                                                              Αριθμητικώς:  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Ολογράφως:  
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