
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                      Κάτω Τιθορέα   10/3/2015 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.:   2770 

                                                                   

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 4-6 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/23-3-93) 

3) Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία 
ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/95. 

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον  Κ.Α.Ε. 25.6662.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ προβλέπεται πίστωση ύψους 55700,00 ευρώ για το έτος 2015 

για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί με την 248/ AAY. 
5) Την αρίθμ. 5/2015 μελέτη  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

6) Την  31/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση  55.700,00 € 

ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 

κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 

8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΡΔΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 55.700,00€   

ΕΥΡΩ με τους ακόλουθους όρους: 
 

   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών την 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής του Δήμου. 
 

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και 
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 

             
   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 

αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
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άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (β) και (γ) και του 

παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου 

αντίστοιχου με αυτό έγγραφο, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο  ποινικού μητρώου του 

νόμιμου εκπρόσωπου της συμμετεχούσης εταιρείας.  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
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α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 

αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση 

τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν 

έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

 

 

 
Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν: 

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  

 Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

 Ο προϋπολογισμός του αναδόχου και 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

           

   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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   Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  

Ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: 
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
β) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 

γ) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο 

υποφάκελο (εντός του κυρίως φακέλου) με την ένδειξη με κεφαλαία γράμματα 
<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. 

 Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ 

τρίτων. 
 Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν 

 Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές 

 Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 

 Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορές 
 Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού 

 Δεν απαιτείται κατάθεση φακέλου τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας ή 
καταλληλότητας  πιστοποιητικών στο στάδιο του διαγωνισμού, Όλα τα  
πιστοποιητικά καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών θα κατατεθούν στο 
στάδιο της παραλαβής των υλικών.   
 

Για πληροφορίες ως προς  την παραλαβή των τευχών  της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 

22343 50324 ,Φαξ : 22340 48785 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).Για πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται 

στην Τεχνική Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50219 ή 22343 50200 στην κ. Νικολάου Ελένη. 
 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα του διαγωνισμού, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015,με την επισήμανση  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>> ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: στις Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπαϊωάννου Χρυσούλα & Γιαλούρη 
Μαργαρίτα,  ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών την 11:00 π.μ., την 17η Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας. 

 
 

   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
   Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας 

του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την 
παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η 
Υπεύθυνη Δήλωση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική 

πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, 

όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους έγκαιρα, 
με έγγραφο ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 
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Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών σε πρακτικό. 
 

   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από 

προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Αμφίκλειας- 
Ελάτειας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά. 
Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου 

ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός 
των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

   Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) που προσφέρει τη συνολική 

χαμηλότερη τιμή. 
 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ 
   Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά 

την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.  

 
   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, 

πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

μελέτη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη 
σύμβαση. 

 

   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
   Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η επιτροπή    

παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης 
από της ίδιας προθεσμίας o Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 
τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν 

περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά την  παραλαβή. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 
προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου 

καθώς και το όφελος του. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης καθορίζεται από την υπηρεσία και θα 
γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα 

ολοκληρωθεί σε ένα έτος από την υπογραφή της. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 
δεσμευτική  μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά την ανάθεση της παραγγελίας ελεύθερα  επί του  

συνόλου αυτής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον ποσότητες με τις 
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αυτές τιμές και με τους ίδιους όρους της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του 

για αποζημίωση από διαφυγόντα κέρδη ή για οιανδήποτε άλλο λόγο. 

Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

Ιδιαίτερα για τα είδη  που δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο προσδιορισμός της 
τιμής θα γίνεται από τον τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα μειωμένη κατά 20%. 

 

   ΠΛΗΡΩΜΗ 
   Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με τα αντίστοιχα τιμολόγια, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 

   Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί 
ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές της μελέτης, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

 

   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
   Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν 

επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, τις 
οποίες υποχρεούται να καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησής του να 

τις καταβάλλει κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισμό. 

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος,  σε 
δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά 

του. 
Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

διαδικτυακό τόπο www.dimos-amfiklias-elatias.gr,  
 

                                                  

 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 
 

 

                                                                                                   
                                                               ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.700,00 € (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :5/2015 

  
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.700,00 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) 

 
 
 
 
 

  
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.700,00 € (με 
ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :5/2015 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης, 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

 

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και τα παρακάτω: 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν εκείνα τα υλικά για τα οποία υπάρχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. 

 

ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ 

Οι τάπες, οι ελαστικές φλάντζες (Φ60 – Φ300), τα ταφ, η κάναβι, το υγρό τεφλόν, τα 

φρεάτια , οι πριονολάμες, το λάστιχο ποτίσματος θα είναι κοινά του εμπορίου. 

 

ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 

Οι βάνες μπίλιας θα είναι σφαιρικές, ορειχάλκινες και θα λειτουργούν σε πίεση 16atm. Οι 

βάνες θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής  ISO 

9001:2008 ή θα φέρουν ένδειξη CE. 

 

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 

Τα ορειχάλκινα ρακορ θα λειτουργούν σε πίεση 16atm. Τα ρακόρ θα συνοδεύονται με 

πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής  ISO 9001:2008 ή θα φέρουν ένδειξη 

CE. 

 

ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

Οι γαλβανιζέ γωνίες θα λειτουργούν σε πίεση 16atm. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής  ISO 9001:2008. 

 

ΜΑΣΤΟΙ 

Οι μαστοί θα λειτουργούν σε πίεση 16atm. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας 

του εργοστασίου κατασκευής  ISO 9001:2008. 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 
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Οι σωλήνες από PVC θα παράγονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 

8061/8062. 

Η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι ομοιογενής, λεία και ομοιόμορφη. Σωλήνες που 

παρουσιάζουν περιοχές με εκδορές αλλοιώνοντας έτσι το πάχος τοιχώματος απορρίπτονται 

και αντικαθίστανται άμεσα. 

Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν 

πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό 

οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο 

για την υγεία.  

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας των 

σωλήνων για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας Ε.Ε. 

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας του 

εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων  ISO 9001:2008. 

Οι σωλήνες πρέπει να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν με προσοχή ώστε να μην 

αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 

ΒΑΝΕΣ  

Οι βάνες ελαστικής έμφραξης – F4 – θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο κατά 

DIΝ 3352 και θα λειτουργούν σε πίεση 16atm. 

 

ΖΙΜΠΟ 

Τα ζιμπό θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο, εποξικης βαφής. Τα ζιμπό θα 

συνοδεύονται από βίδες και λάστιχα και θα είναι έτοιμα για χρήση.  

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά 

ISO 9001:2008. 

 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 

Οι υδροληψίες θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο. 
Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά 

ISO 9001:2008. 

 
ΕΝΩΤΙΚΑ 
Τα ενωτικά θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο.  
Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά 

ISO 9001:2008. 

 
ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 
Ταφ φλαντζωτά κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο. 
 
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ 
Σωλήνα από πολυαιθυλένιο, κατάλληλη για πόσιμο νερό, αντοχής 16atm. Παραδοτέο σε 

κουλούρα. Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή κατά ISO 9001:2008. 

 
ΜΑΝΣΟΝ 
Τα μανσόν θα είναι ανοξείδωτα έτοιμα για χρήση. 
 
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 

15PROC002626962 2015-03-10

ΑΔΑ: 7ΚΧ1ΩΨΚ-Ρ5Ρ



Τα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης που χρησιμοποιούνται σε σιδεροσωλήνες να είναι χυτοσιδηρά 
βαρέως τύπου και ελάχιστης πίεσης λειτουργίας 16atm. Τα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα 
συνοδεύονται με πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής  ISO 9001:2008 ή 
θα φέρουν ένδειξη CE. 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί -υπέργειοι- θα είναι Φ100 και κατασκευασμένοι από ελατό 
χυτοσίδηρο. Θα είναι βαμμένο από έντονο κόκκινο χρώμα για να είναι ευδιάκριτο.  
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ – Φ160 
Τα φρεάτια βανών βαρέως τύπου θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο για μεγαλύτερη 
αντοχή. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 
Οι σωλήνες αποχέτευσης (PVC-U) θα είναι από σκληρό P.V.C., σειράς 41. Θα 
συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 ΕΝ1401 
 
ΓΩΝΙΕΣ 45 ΣΕΙΡΑ 41 
Γωνίες 45ο για σωλήνες αποχέτευσης σειρά 41. 
 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
Προορίζονται για τοποθέτηση σε αγωγούς δικτύου για την προστασία των αγωγών και των 
αντλιών λόγω του υδραυλικού πλήγματος. Το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από ελατό χυτοσίδηρο και κατάλληλο για πιέσεις 16 atm. Ο συμμετέχων είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2008. 
 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝ. ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ 
Καμπύλες φλαντζωτές 90ο κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE PE 100 
τρίτης γενιάς MRS 10, χρώματος μπλε ή μαύρο και θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 12201.02. 
Ο συμμετέχων θα προσκομίσει καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο 
Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε. 
Οι σωλήνες πρέπει να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν με προσοχή ώστε να μην 

αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας του 

εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων  ISO 9001:2008. 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών θα 
κατατεθούν στο στάδιο της παραλαβής των υλικών.   
Δεν απαιτείται κατάθεση φακέλου τεχνικών προδιαγραφών και πιστοποιητικών στο στάδιο 
του διαγωνισμού. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.700,00 € (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :5/2015 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας) 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης, 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

    Τόπος παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

         Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α)  Η αντίστοιχη διακήρυξη. 

β) Της Υπουργικής απόφασης 11389/93 «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ  

    (ΕΚΠΟΤΑ)» (ΦΕΚ τόμος 2ος/185/23-3-93). 

γ) Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

δ) Ο Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών   

    θεμάτων». 

 Αρμόδια για επίλυση διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της 

παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 

         Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

1)  Η διακήρυξη 

2)  Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές 

4)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.  

5)  Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου (υπόδειγμα). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που 

15PROC002626962 2015-03-10

ΑΔΑ: 7ΚΧ1ΩΨΚ-Ρ5Ρ



καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.  11389 /1993 και 

του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό) 

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με 

ποινή αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (β) και 

(γ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου 

ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο  

ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου της συμμετεχούσης εταιρείας.  

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, 

στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από 

τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν 

με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 
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α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για 

γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από 

διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος) 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά  νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 

υποχρεωμένος  να  έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) 

ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την καταγραφή της σύμβασης και 

να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 26 της με αριθ.  

11389 /1993. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο (Σύμβαση) 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία καθορίζεται σε 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 

πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Χρόνος εγγύησης) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

εγγύησης.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο (Χρόνος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου) 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου εντός 

μιας εργάσιμης ημέρας από την κάθε ενδιάμεση ειδοποίηση στην έδρα της Δημοτικής 

Ενότητας για την οποία προορίζονται και θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο (Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο ΦΠΑ και 

τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο (Παραλαβή υλικών - Πληρωμή) 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου η οποία θα συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα 

άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 

απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) 

η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων 

ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής 

εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις 

ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.  Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης 

ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Η πληρωμή των υλικών θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή και στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μήνα. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες 

για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα 

του αναδόχου καθώς και το όφελός του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο (Αυξομείωση ποσοτήτων προμήθειας) 

Η ποσότητα της προμήθειας των υλικών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά την 

ανάθεση της παραγγελίας ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο ανάδοχος 
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είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές και με τους 

ίδιους όρους της αρχικής προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του για αποζημίωση 

από διαφυγόντα κέρδη ή για οιονδήποτε άλλο λόγο.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο (Σταθερότητα τιμών) 

   Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας.  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ελάτεια, 17/02/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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   Ελάτεια   17/02/2015   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ  Ενδεικτικός Προϋπ/μός :55.700,00€ (με ΦΠΑ)       

Αρ. Μελ.   5 / 2015  Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

       

       

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

       

α/α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Ολική Δαπάνη  

 ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ      

1 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ 1/2 ΤΕΜ 210 0,20 € 42,84 €  

2 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ 3/4 ΤΕΜ 210 0,25 € 52,50 €  

3 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣ 1   ΤΕΜ 150 0,30 € 45,00 €  

4 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ60   ΤΕΜ 80 0,60 € 48,00 €  

5 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ70 ΤΕΜ 80 0,65 € 52,00 €  

6 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ80 ΤΕΜ 120 0,70 € 84,00 €  

7 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ125 ΤΕΜ 60 1,20 € 72,00 € 55.700,00 € 

8 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ200 ΤΕΜ 24 1,80 € 43,20 €  

9 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ250 ΤΕΜ 20 2,00 € 40,00 €  

10 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ300 ΤΕΜ 12 2,80 € 33,60 €  

11 ΤΑΦ Μ.Β 1/2 ΤΕΜ 100 0,35 € 35,00 €  

12 ΤΑΦ Μ.Β 3/4 ΤΕΜ 100 0,60 € 60,00 €  

13 ΤΑΦ Μ.Β 1 ΤΕΜ 38 0,85 € 32,30 €  

14 ΤΑΦ Μ.Β 1 1/2 ΤΕΜ 12 2,50 € 30,00 €  

15 ΤΑΦ Μ.Β 2 ΤΕΜ 12 3,50 € 42,00 €  

16 ΥΓΡΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΕΜ 24 7,50 € 180,00 €  

17 ΚΑΝΑΒΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΤΕΜ 22 5,60 € 123,20 €  

18 ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΤΕΜ 50 1,30 € 65,00 €  

19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜ. 5/8 ΕΝΙΣΧ. ΜΕΤΡ 50 0,70 € 35,00 €  

20 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜ. 3/4 ΕΝΙΣΧ. ΜΕΤΡ 60 1,00 € 60,00 €  

 ΒΑΝΕΣ      

21 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1/2 ΤΕΜ 210 1,70 € 357,00 €  

22 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 3/4 ΤΕΜ 140 2,40 € 336,00 €  

23 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1 ΤΕΜ 50 3,80 € 190,00 €  

24 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1  1/4 ΤΕΜ 20 6,50 € 130,00 €  

25 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1 1/2 ΤΕΜ 15 8,40 € 126,00 €  

26 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 2 ΤΕΜ 10 13,10 € 131,00 €  

27 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 2  1/2 ΤΕΜ 5 27,10 € 135,50 €  

28 ΒΑΝΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 3 ΤΕΜ 2 35,70 € 71,40 €  

 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ      

29 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ16 ΑΡΣ ΤΕΜ 160 0,65 € 104,00 €  

30 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ16 ΘΗΛ ΤΕΜ 160 0,65 € 104,00 €  

31 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ16 ΤΕΜ 80 1,10 € 88,00 €  

32 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ18* 2,5 ΑΡΣ ΤΕΜ 180 0,85 € 153,00 €  

33 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ18* 2,5 ΘΗΛ ΤΕΜ 180 0,85 € 153,00 €  

34 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ18 ΤΕΜ 90 1,40 € 126,00 €  

35 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ22 ΑΡΣ ΤΕΜ 110 1,42 € 156,20 €  

36 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ22 ΘΗΛ  ΤΕΜ 110 1,42 € 156,20 €  

37 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ22 ΤΕΜ 55 2,40 € 132,00 €  
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38 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ28 ΑΡΣ ΤΕΜ 40 3,10 € 124,00 €  

39 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ28 ΘΗΛ ΤΕΜ 40 3,10 € 124,00 €  

40 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ28 ΤΕΜ 20 4,25 € 85,00 €  

41 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ32 ΑΡΣ ΤΕΜ 32 3,30 € 105,60 €  

42 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ32 ΘΗΛ ΤΕΜ 32 3,50 € 112,00 €  

43 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ32 ΤΕΜ 16 5,80 € 92,80 €  

44 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ20 ΑΡΣ ΤΕΜ 24 1,50 € 36,00 €  

45 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ.Φ20 ΘΗΛ ΤΕΜ 24 1,65 € 39,60 €  

46 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ20 ΤΕΜ 12 2,50 € 30,00 €  

47 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ25 ΑΡΣ ΤΕΜ 20 2,00 € 40,00 €  

48 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ25 ΘΗΛ ΤΕΜ 20 2,35 € 47,00 €  

49 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ25 ΤΕΜ 10 3,45 € 34,50 €  

50 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ40 ΑΡΣ ΤΕΜ 24 5,50 € 132,00 €  

51 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ40 ΘΗΛ ΤΕΜ 24 5,15 € 123,60 €  

52 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ40 ΤΕΜ 12 9,00 € 108,00 €  

53 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ63 ΑΡΣ ΤΕΜ 16 14,40 € 230,40 €  

54 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. Φ63 ΘΗΛ ΤΕΜ 16 15,25 € 244,00 €  

55 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΣΥΝΔ Φ63 ΤΕΜ 8 22,30 € 178,40 €  

 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ.      

56 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Μ.Β 1/2 ΤΕΜ 80 0,25 € 20,00 €  

57 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Μ.Β 3/4 ΤΕΜ 80 0,40 € 32,00 €  

58 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Μ.Β 1 ΤΕΜ 32 0,60 € 19,20 €  

59 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Ε.Β 1/2 ΤΕΜ 80 0,30 € 24,00 €  

60 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Ε.Β 3/4 ΤΕΜ 80 0,45 € 36,00 €  

61 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝ. Ε.Β 1  ΤΕΜ 32 0,80 € 25,60 €  

 ΜΑΣΤΟΙ       

62 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2 ΤΕΜ 240 0,30 € 72,00 €  

63 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4 ΤΕΜ 230 0,35 € 80,50 €  

64 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 1 ΤΕΜ 100 0,50 € 50,00 €  

65 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 1 1/4 ΤΕΜ 32 0,85 € 27,20 €  

66 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 1 1/2 ΤΕΜ 30 0,95 € 28,50 €  

67 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝ. 2 ΤΕΜ 20 1,80 € 36,00 €  

 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC      

68 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ50 16atm ΜΕΤΡ 120 1,65 € 198,00 €  

69 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ63 16atm ΜΕΤΡ 210 2,60 € 546,00 €  

70 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ75 16atm ΜΕΤΡ 120 3,70 € 444,00 €  

71 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ90 16atm ΜΕΤΡ 120 5,30 € 636,00 €  

72 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ110 16atm ΜΕΤΡ 60 8,00 € 480,00 €  

73 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ125 16atm ΜΕΤΡ 42 10,00 € 420,00 €  

74 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ140 16atm ΜΕΤΡ 36 12,50 € 450,00 €  

75 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ160 16atm ΜΕΤΡ 36 16,30 € 586,80 €  

76 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ200 16atm ΜΕΤΡ 30 25,50 € 765,00 €  

77 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ225 16atm ΜΕΤΡ 30 32,00 € 960,00 €  

78 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ250 16atm ΜΕΤΡ 18 38,80 € 698,40 €  

79 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ315 16atm ΜΕΤΡ 12 63,60 € 763,20 €  

 ΒΑΝΕΣ      

80 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ50  ΤΕΜ 4 46,30 € 185,20 €  

81 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ63 ΤΕΜ 5 53,70 € 268,50 €  

82 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ80 ΤΕΜ 4 67,40 € 269,60 €  

83 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ100 ΤΕΜ 2 85,70 € 171,40 €  

84 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ125    ΤΕΜ 2 118,80 € 237,60 €  

85 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ150 ΤΕΜ 1 145,00 € 145,00 €  

86 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ250    ΤΕΜ 1 365,00 € 365,00 €  
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87 ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦ Φ300 ΤΕΜ 1 506,00 € 506,00 €  

 ΖΙΜΠΟ      

88 ΖΙΜΠΟ Φ50  ΤΕΜ 20 7,80 € 156,00 €  

89 ΖΙΜΠΟ Φ63 ΤΕΜ 20 8,00 € 160,00 €  

90 ΖΙΜΠΟ Φ75   ΤΕΜ 10 8,20 € 82,00 €  

91 ΖΙΜΠΟ Φ90   ΤΕΜ 10 9,00 € 90,00 €  

92 ΖΙΜΠΟ Φ110   ΤΕΜ 10 11,60 € 116,00 €  

93 ΖΙΜΠΟ Φ125 ΤΕΜ 10 12,30 € 123,00 €  

94 ΖΙΜΠΟ Φ140  ΤΕΜ 5 15,60 € 78,00 €  

95 ΖΙΜΠΟ Φ160   ΤΕΜ 5 18,65 € 93,25 €  

96 ΖΙΜΠΟ Φ200   ΤΕΜ 2 28,90 € 57,80 €  

97 ΣΥΣΤ.ΖΙΜΠΟ Φ60/63 ΤΕΜ 10 8,00 € 80,00 €  

98 ΣΥΣΤ.ΖΙΜΠΟ Φ60-75 ΤΕΜ 5 9,50 € 47,50 €  

99 ΣΥΣΤ.ΖΙΜΠΟ Φ80-90 ΤΕΜ 5 9,50 € 47,50 €  

 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ      

100 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ50 ΤΕΜ 24 4,50 € 108,00 €  

101 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ65 ΤΕΜ 32 4,50 € 144,00 €  

102 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ75 ΤΕΜ 24 4,70 € 112,80 €  

103 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ90 ΤΕΜ 24 5,90 € 141,60 €  

104 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ110 ΤΕΜ 24 8,05 € 193,20 €  

105 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ125 ΤΕΜ 16 9,50 € 152,00 €  

106 ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ Φ140 ΤΕΜ 6 10,76 € 64,56 €  

 ΕΝΩΤΙΚΑ      

107 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ63 ΤΕΜ 30 10,30 € 309,00 €  

108 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ75 ΤΕΜ 30 12,70 € 381,00 €  

109 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90 ΤΕΜ 25 15,80 € 395,00 €  

110 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ110 ΤΕΜ 15 19,30 € 289,50 €  

111 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ125 ΤΕΜ 15 26,40 € 396,00 €  

112 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ140 ΤΕΜ 5 27,10 € 135,50 €  

113 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ160 ΤΕΜ 5 33,20 € 166,00 €  

114 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ200 ΤΕΜ 4 57,05 € 228,20 €  

115 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ225  ΤΕΜ 2 68,80 € 137,60 €  

116 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ250 ΤΕΜ 2 101,50 € 203,00 €  

117 ΕΝΩΤΙΚΑ Φ315 ΤΕΜ 2 119,96 € 239,92 €  

 ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ      

118 ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ60 ΤΕΜ 4 38,70 € 154,80 €  

119 ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80 ΤΕΜ 4 52,70 € 210,80 €  

120 ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100 ΤΕΜ 4 68,80 € 275,20 €  

121 ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ125 ΤΕΜ 4 78,45 € 313,80 €  

 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ     55.700,00 € 

122 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 ΜΕΤΡ 300 0,40 € 120,00 €  

123 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18*2,5 ΜΕΤΡ 265 0,50 € 132,50 €  

124 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 ΜΕΤΡ 300 0,65 € 195,00 €  

125 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 ΜΕΤΡ 180 0,85 € 153,00 €  

126 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32  ΜΕΤΡ 120 1,00 € 120,00 €  

 ΜΑΝΣΟΝ       

127 ΜΑΝΣΟΝ INOX L300 Φ75 ΤΕΜ 10 66,80 € 668,00 €  

128 ΜΑΝΣΟΝ INOX L300 Φ90 ΤΕΜ 10 71,60 € 716,00 €  

129 ΜΑΝΣΟΝ INOX L300 Φ110 ΤΕΜ 10 85,90 € 859,00 €  

130 ΜΑΝΣΟΝ INOX L300 Φ125 ΤΕΜ 10 95,40 € 954,00 €  

 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ      

131 ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΣΙΜ. ΤΥΠ.ΕΥΔΑΠ 30X30 ΤΕΜ 40 15,25 € 610,00 €  
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 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ.       

132 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 1/2 ΤΕΜ 24 6,25 € 150,00 €  

133 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 3/4 ΤΕΜ 24 7,70 € 184,80 €  

134 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 ΤΕΜ 24 8,00 € 192,00 €  

135 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 1/2 ΤΕΜ 12 14,30 € 171,60 €  

136 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 ΤΕΜ 6 20,35 € 122,10 €  

137 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/2 ΤΕΜ 6 25,50 € 153,00 €  

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ-ΦΡΕΑΤ. ΒΑΝΩΝ      

138 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ Φ100 ΤΕΜ 15 213,70 € 3.205,50 €  

139 ΦΡΕΑΤ. ΒΑΝΩΝ Β.Τ.( μουσακλε) ΤΕΜ 15 23,40 € 351,00 €  

 ΣΩΛ. ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41      

140 ΣΩΛ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 Φ160 ΜΕΤΡ 120 5,10 € 612,00 €  

141 ΣΩΛ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 ΜΕΤΡ 42 7,65 € 321,30 €  

142 ΣΩΛ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 Φ250 ΜΕΤΡ 24 12,10 € 290,40 €  

143 ΣΩΛ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 Φ315 ΜΕΤΡ 18 19,10 € 343,80 €  

 ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΙΡΑ 41      

144 ΓΩΝΙΕΣ 45 ΣΕΙΡΑ 41 Φ160 ΤΕΜ 20 3,80 € 76,00 €  

145 ΓΩΝΙΕΣ 45 ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 ΤΕΜ 20 8,90 € 178,00 €  

146 ΓΩΝΙΕΣ 45 ΣΕΙΡΑ 41 Φ250 ΤΕΜ 8 14,00 € 112,00 €  

147 ΓΩΝΙΕΣ 45 ΣΕΙΡΑ 41 Φ315 ΤΕΜ 8 21,60 € 172,80 €  

 ΤΡΟΧΟΙ      

148 ΤΡΟΧΟΙ  ΛΙΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φ115 ΤΕΜ 20 1,90 € 38,00 €  

149 ΤΡΟΧΟΙ  ΛΙΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φ180 ΤΕΜ 15 2,30 € 34,50 €  

150 ΤΡΟΧΟΙ  ΛΙΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φ230 ΤΕΜ 8 3,00 € 24,00 €  

151 ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛ. Φ115 ΤΕΜ 15 1,00 € 15,00 €  

152 ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛ. Φ180 ΤΕΜ 15 1,80 € 27,00 €  

153 ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛ. Φ230 ΤΕΜ 10 2,30 € 23,00 €  

154 ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Φ230 ΤΕΜ 15 2,50 € 37,50 €  

 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ.      

155 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ. Φ60 ΤΕΜ 5 152,70 € 763,50 €  

156 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ. Φ80 ΤΕΜ 5 213,00 € 1.065,00 €  

157 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ. Φ100 ΤΕΜ 5 229,00 € 1.145,00 €  

158 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ. Φ125 ΤΕΜ 5 318,00 € 1.590,00 €  

159 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦ. Φ140 ΤΕΜ 5 330,00 € 1.650,00 €  

160 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ. ΕΜΦ. Φ160 ΤΕΜ 5 330,00 € 1.650,00 €  

161 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛ. ΕΜΦ. Φ200 ΤΕΜ 5 502,00 € 2.510,00 €  

 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΖ. ΜΑΝΤΕΜ.      

162 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΖ. ΜΑΝΤΕΜ. 90 Φ60 ΤΕΜ 4 24,77 € 99,08 €  

163 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΖ. ΜΑΝΤΕΜ. 90 Φ80 ΤΕΜ 4 30,80 € 123,20 €  

164 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΖ. ΜΑΝΤΕΜ. 90 Φ100 ΤΕΜ 3 48,90 € 146,70 €  

165 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΖ. ΜΑΝΤΕΜ. 90 Φ125 ΤΕΜ 3 69,40 € 208,20 €  

 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ      

166 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32 10 atm M 210 0,50 € 105,00 €  

167 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32 16 atm M 150 0,70 € 105,00 €  

168 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32 20 atm M 120 0,85 € 102,00 €  

169 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 10 atm M 120 1,80 € 216,00 €  
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170 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16 atm M 120 2,65 € 318,00 €  

171 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 10 atm M 120 3,10 € 372,00 €  

172 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16 atm M 120 5,10 € 612,00 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 45.284,55 €  

    Ενδεικτικός Προυπολογισμός  

    ΦΠΑ 23% 10.415,45  

    Ενδεικτική 

Απαιτ. 
Πίστωση 

55.700,00 €  

       

       

              Θεωρήθηκε              Ελάτεια   17/02/2015  

          Ελάτεια      17/02/2015                    Η Συντάξασα  

             Ο  Πρ/νος Τ.Υ.                         

                          

       

           Ε. Γ. Καρούμπης               Ελένη Νικολάου   

            Τοπ. Μηχανικός         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
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