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Άρθρο 1.  
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α) και στο άρθρο 51, παρ. 1 περ. (β) του Π.Δ. 60/2007 και στις 
αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο 
ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά και διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κυρίως από 
τις ακόλουθες διατάξεις όπως τροποποιημένες ισχύουν: 

 Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ 

 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚΑ/45). 

 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, 

 Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64), 

 Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), 

 Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α/267), 

 Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α/173), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51), 

 
Άρθρο 2.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 

Το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’,  προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ήτοι: 395.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προαίρεση ~5% του συνολικού 
εκτιμηθέντος π/υ και ΦΠΑ 23%, ήτοι: (303.866,79 € + προαίρεση 17.271,41 = 321.138,21€) + 
ΦΠΑ 73.861,79 € = 395.000,00 €. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
Η προμήθεια αυτή γίνεται στα πλαίσια του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Κωδ. Πράξης 376272)» το 
οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΑ ΠΚΜ με αριθμό 
4521/15-6-2012,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την 
ΣΑΕ 0088 (2012ΕΠ00880069). 
Φορέας υλοποίησης του έργου και Αναθέτουσα Αρχή «Το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’». Τα στοιχεία 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Οργανισμός: 
ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’  
T E X N I  K  Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ  Ι  Α  

Υπόψη: 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Διεύθυνση: ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   Ταχυδρομικός Κώδικας:  63071 

Τοποθεσία/Πόλη: ΟΡΜΥΛΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Χώρα:   Ελλάδα 

Τηλέφωνο: +302371021572 
Site:  www.ormyliafoundat ion.gr  

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ):  +302371021571 
& +302371041875 
E-mail:  t.y@ormyliafoundation.gr 

 
Στην παραπάνω διεύθυνση, στο πρωτόκολλο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ / Τεχνική Υπηρεσία, 
οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τυχόν ένδικα μέσα 
(τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 
ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

 

Άρθρο 3.  
Αντικείμενο Διαγωνισμού. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(#395.000,00€#). Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.  
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει: 
 

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ1   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Τεμ. 425,00 1,80 764,64 € 

2 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

Τεμ. 90,00 0,93 83,70 € 

3 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

Τεμ. 62,00 0,89 55,18 € 

4 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός τριπολικός 

Τεμ. 3,00 10,27 30,81 € 

5 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ 

Τεμ. 50,00 1,61 80,50 € 

6 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ διπλός 

Τεμ. 4,00 9,13 36,52 € 

7 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ 
ενδιάμεσος 

τεμ. 1,00 1,61 1,61 € 

8 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 
mm2 

m 210,00 0,51 107,10 € 

9 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm2 

m 770,00 0,79 608,30 € 

10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm2 

m 80,00 8,15 652,00 € 

11 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 m 150,00 0,36 54,14 € 

12 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 6 mm2 m 150,00 0,55 81,83 € 

13 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 m 80,00 2,30 184,00 € 

http://www.ormyliafoundation.gr/
mailto:t.y@ormyliafoundation.gr
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14 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 95 mm2 

m 115,00 53,20 6.118,00 € 

15 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3Χ120 mm2 

m 40,00 49,51 1.980,40 € 

16 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2 m 110,00 11,42 1.255,76 € 

17 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 70 mm2 m 40,00 13,06 522,24 € 

18 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 95 mm2 m 110,00 21,47 2.361,92 € 

19 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 120 
mm2 

m 40,00 18,32 732,80 € 

20 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 700,00 1,96 1.372,00 € 

21 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ρευματοληπτών - Φωτισμού 
κτιρίου Ι' - Φύλακα. 

τεμ 1,00 178,92 178,92 € 

22 
Ηλεκτρικός Υποπίνακας Ορόφου κτιρίου Β' - 
Ξενώνα. 

τεμ 1,00 4063,54 4.063,54 € 

23 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Διανομών κτιρίου Α' - 
Ιατρικού Κέντρου. 

τεμ 1,00 7525,10 7.525,10 € 

24 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης κτιρίου ΣΤ' - 
Μηχανοστασίου. 

τεμ 1,00 3198,74 3.198,74 € 

25 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18 W Διαστάσεων 
600 x600 mm. 

Τεμ. 83,00 47,16 3.914,28 € 

26 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 140,00 6,26 876,75 € 

27 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή 
ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 1 
λαμπτήρες 40 W 

Τεμ. 81,00 54,20 4.390,20 € 

28 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς 
ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας 
ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 3 λαμπτήρες 40 W 

Τεμ. 24,00 62,50 1.500,00 € 

29 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS). 

τεμ 1,00 28330,00 28.330,00 € 

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00 8579,95 8.579,95 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 79.640,92 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 3.982,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ1): 83.622,97 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ2  -   (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών τεμ 7,00 59,20 414,40 € 

2 Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού τεμ 52,00 12,03 625,56 € 

3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός τεμ 12,00 9,70 116,40 € 

4 Πατητό κομβίο συναγερμού τεμ 13,00 6,44 83,72 € 
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5 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού τεμ 10,00 25,47 254,70 € 

6 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό τεμ 12,00 8,74 104,88 € 

7 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00 17,05 170,50 € 

8 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00 58,92 589,20 € 

9 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 1.350,00 0,52 702,00 € 

10 
Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών 
συστήματος κατάσβεσης 

τεμ 1,00 167,90 167,90 € 

11 
Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες 
διοξειδίου του άνθρακα 3 των 45 kg αυτόματου 
συστήματος 3 φιαλών 

τεμ 1,00 1100,00 1.100,00 € 

12 
Αγωγοί  πολυαιθυλενίου PE-RT  
θερμοσυγκολούμενος ονομαστικής πίεσης 16 
ατμοσφαιρών εξωτερικής διαμέτρου Φ160 mm 

μμ 450,00 96,22 43.299,00 € 

13 

Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής  45,00 m3/h, 
σε πίεση 8,0 bar και με ισχύ πετρελαιοκινητήρα 40 
HP.  Θα αποτελείται από την αντλία με τον 
πετρελαιοκινητήρα, αντλία νερού αντίστοιχης 
παροχής ηλεκτροκίνητη και μικρή αντλία τύπου 
Jockey, διατήρησης της πίεσης και για παροχή που 
να ικανοποιεί τουλάχιστον μία πυροσβεστική φωλεά. 

Τεμ. 1,00 10950,00 10.950,00 € 

14 Μικροϋλικά τεμ 1,00 1894,66 1.894,66 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 60.472,92 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 3.023,65 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ2): 63.496,57 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ3 - (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm 

m 135,00 1,32 178,61 € 

2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm 

m 95,00 2,01 190,67 € 

3 Λιποσυλλέκτης νεροχύτη Τεμ. 9,00 3,76 33,86 € 

4 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

Τεμ. 24,00 4,10 98,28 € 

5 Σιφώνι νιπτήρα μπάνιου & WC μονό με βαλβίδα Τεμ. 27,00 6,39 172,53 € 

6 
Βιολογικός Καθαρισμός υγρών αποβλήτων 
ικανότητας 15 m3/day, 300 BOD είσοδος,  5 - 20 
BOD έξοδος. 

Τεμ. 1,00 25800,00 25.800,00 € 

7 Μικροϋλικά τεμ 1,00 122,81 122,81 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 26.596,75 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.329,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ3): 27.926,59 € 
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ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ4 - (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 

Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή 
νεροχύτη με περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και 
μοχλό χειρισμού ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου  
Φ 1/2 ins. 

Τεμ. 4,00 44,28 177,12 € 

2 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 24,00 58,84 1.412,16 € 

3 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 6,00 54,00 324,00 € 

4 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
λουτρού  καταιονιστήρα με περιοριστή ροής, 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 16,00 56,00 896,00 € 

5 
Διακόπτης σφαιρικός πεταλούδας, γωνιακός, ολικής 
ροής με αμφίπλευρα θηλυκά σπειρώματα 1/2'' Χ 
1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 128,00 3,50 448,00 € 

6 
Διακόπτης σφαιρικός με επιμήκη χειρολαβή, 
ευθύγραμμος, ολικής ροής με αμφίπλευρα θηλυκά 
σπειρώματα 1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 9,00 3,50 31,50 € 

7 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 40 mm  (Φ 1 1/2  ins) 

Τεμ. 1,00 8,50 8,50 € 

8 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 20 mm  (Φ 3/4 ins) 

Τεμ. 2,00 4,95 9,90 € 

9 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 63 mm  (Φ 2 1/2 ins) 

Τεμ. 3,00 14,75 44,25 € 

10 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
20 mm, 

Τεμ. 97,00 5,55 538,20 € 

11 Ταυ από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 20 mm Τεμ. 97,00 7,96 771,88 € 

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 20x2,8 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 400,00 2,99 1.196,00 € 

13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 25x3,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00 5,85 58,50 € 

14 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00 7,81 78,10 € 

15 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 15,00 13,69 205,35 € 

16 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου PP-R με υαλόνημα, 
SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 
mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 25,00 7,81 195,25 € 

17 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

Τεμ. 115,00 26,10 3.001,50 € 

18 
Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα και καμπίνα από 
πορσελάνη Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
90 Χ 90 cm 

Τεμ. 17,00 300,58 5.109,81 € 
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19 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 
του. 

Τεμ. 25,00 80,00 2.000,00 € 

20 
Νεροχύτης από γρανίτη πλάτους περίπου 50 cm 
μιας σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, 
μήκους 1,00 m 

Τεμ. 8,00 82,60 660,82 € 

21 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm Τεμ. 27,00 25,20 680,40 € 

22 
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη με 
καπάκι 

Τεμ. 25,00 11,19 279,86 € 

23 Πιγκάλ Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες Τεμ. 25,00 8,50 212,48 € 

24 
Χαρτοδοχείο Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες 
Χωρητικότητας 5 lt 

Τεμ. 25,00 8,50 212,48 € 

25 Σπογγοθήκη επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη πλήρης Τεμ. 17,00 13,78 234,23 € 

26 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο Τεμ. 25,00 16,56 413,95 € 

27 
Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 
διπλή 

Τεμ. 17,00 6,99 118,78 € 

28 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη, 
διπλό. 

Τεμ. 42,00 4,51 189,21 € 

29 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 120 l 
Ισχύος 4000 Watt. 

Τεμ. 1,00 68,85 68,85 € 

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00 616,09 616,09 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 20.193,18 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.009,66 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ4): 21.202,84 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ5 - (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 150 CFM 

Τεμ. 2,00 179,45 358,90 € 

2 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 200 CFM 

Τεμ. 4,00 201,74 806,94 € 

3 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 300 CFM 

Τεμ. 17,00 236,80 4.025,60 € 

4 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 400 CFM 

Τεμ. 20,00 273,60 5.472,00 € 

5 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 18,00 309,20 5.565,60 € 

6 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-αέρα 
(Split Unit) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 2,00 650,00 1.300,00 € 

7α 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1720 Watt. 

Τεμ. 3,00 434,98 1.304,93 € 
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7β 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1970 Watt. 

Τεμ. 1,00 434,98 434,98 € 

8 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 230,00 3,28 754,40 € 

9 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 25x3,5 mm/πάχος μόνωσης 6 mm 

m 930,00 5,69 5.291,70 € 

10 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 450,00 7,81 3.514,50 € 

11 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 310,00 7,81 2.421,10 € 

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 105,00 7,81 820,05 € 

13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

Τεμ. 80,00 11,25 900,00 € 

14 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 35μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 450,00 0,80 359,55 € 

15 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 54μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 420,00 2,24 940,70 € 

16 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 60μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 80,00 2,87 229,84 € 

17 
Αντλία In-Line ενδεικτικού τύπου Grundfos TP150-
160/4 ή ισοδύναμη 

Τεμ. 2,00 925,89 1.851,78 € 

18 
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής 
από 30,00 έως & 40,00 m3/h 

Τεμ. 1,00 729,00 729,00 € 

19 
Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, με σπείρωμα 
Διατομής 2'' 

Τεμ. 10,00 9,51 95,10 € 

20 Φίλτρο νερού Κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins Τεμ 2,00 39,48 78,96 € 

21 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

Τεμ. 3,00 271,91 815,74 € 

22 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Φλάντζες χαλύβδινες με 
σπείρωμα Φ 2 

Τεμ. 18,00 2,19 39,42 € 

23 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής 
λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 
Διαμέτρου 1 1/2 ins 

Τεμ. 4,00 183,80 735,18 € 

24 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 14,00 78,35 1.096,94 € 

25 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
40 mm, 

Τεμ. 70,00 60,00 4.200,00 € 

26 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ50 mm 

Τεμ. 1,00 113,41 113,41 € 

27 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 9,00 108,91 980,17 € 
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28 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ32 mm 

Τεμ. 4,00 52,10 208,41 € 

29 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 9,00 40,48 364,30 € 

30 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ32 mm 

Τεμ. 3,00 42,35 127,06 € 

31 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ25/Φ16 mm 

Τεμ. 148,00 11,98 1.772,67 € 

32 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 1,00 78,73 78,73 € 

33 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 17,00 59,98 1.019,62 € 

34 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ32/Φ25 mm 

Τεμ. 28,00 34,85 975,87 € 

35 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 63 mm Τεμ. 4,00 200,78 803,13 € 

36 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 25 mm Τεμ. 90,00 24,35 2.191,73 € 

37 
Μαστός Αρσενικός Πολυπροπυλενίου Διαμέτρου 
Φ25/ 3/4" 

Τεμ. 206,00 22,18 4.568,57 € 

38 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 3/4'' Τεμ. 285,00 0,81 230,85 € 

39 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 3/4 ins 

Τεμ. 200,00 2,51 501,00 € 

40 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 

Τεμ. 114,00 0,20 23,09 € 

41 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 116,00 2,15 248,82 € 

42 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 1/2'' Τεμ. 150,00 0,68 102,38 € 

43 
Εύκαμπτος σωλήνας νερού για τη σύνδεση 
συσκευής ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU) διατομής 1/2" 

Τεμ. 170,00 24,54 4.171,80 € 

44 
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 154,00 11,94 1.838,76 € 

45 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 430,00 4,85 2.085,50 € 

46α 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
63 mm 

Τεμ. 22,00 138,00 3.036,00 € 

46β 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 22,00 76,50 1.683,00 € 

47α 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 8,00 52,10 416,80 € 

47β 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 8,00 107,46 859,68 € 

48 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 400 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 370 Watt. 

Τεμ. 2,00 33,25 66,50 € 

49 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 570 Watt. 

Τεμ. 6,00 33,25 199,50 € 
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50 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 600 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 780 Watt. 

Τεμ. 12,00 17,76 213,16 € 

51 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1030 Watt. 

Τεμ. 4,00 17,76 71,05 € 

52 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ,  ύψους 900 mm, 
μήκους 1000 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1600 Watt. 

Τεμ. 13,00 17,76 230,92 € 

53 
Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με λαιμό 
συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων 
Ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 50 mm 

Ζευγ. 1,00 63,48 63,48 € 

54 Μικροϋλικά τεμ 1,00 2066,69 2.066,69 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 75.455,51 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ~7%: 5.850,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ5): 81.306,36 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ6 - (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 63 m 460,00 1,82 836,74 € 

2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 75 m 100,00 1,27 126,65 € 

3 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 40 

m 250,00 0,26 65,88 € 

4 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 32 

m 920,00 0,09 86,02 € 

5 

Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm 
από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση μήκους 33 
cm 

m 
13500,0

0 
0,82 11.130,75 € 

6 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Τεμ. 7,00 85,00 595,00 € 

7 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 1 1/2'' μακρύ. Ενεργού επιφάνειας 510 cm². Max 
παροχής 11,00 m³/h 

Τεμ. 7,00 68,30 478,08 € 

8 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm 6 Η/Β Τεμ. 7,00 34,56 241,93 € 

9 
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου 8 - 9 στάσεων 

Τεμ. 1,00 216,75 216,75 € 

10 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 4 x 1,5 m 250,00 0,05 13,60 € 

11 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 x 1,5 m 250,00 0,12 30,39 € 

12 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο Φ63 mm m 450,00 40,27 18.122,85 € 
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13 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 

Τεμ. 7,00 9,74 68,19 € 

14 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι  ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 

Τεμ. 7,00 3,84 26,89 € 

15 
Αντλητικό Συγκροτήμα δύο καθέτων πολυβάθμιων 
ανοξειδώτων αντλιών Παροχής 12,5 m3/h  στα 5 bar 

Τεμ. 1,00 4896,00 4.896,00 € 

16 Μικροϋλικά τεμ 1,00 832,38 832,38 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 37.768,09 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.888,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ6): 39.656,50 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ7   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 5 Τεμ. 2,00 8,06 16,13 € 

2 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 7,00 9,40 65,77 € 

3 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 28,00 9,40 263,09 € 

4 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 1,00 19,63 19,63 € 

5 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 1,00 7,93 7,93 € 

6 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου αναλογικός Τεμ. 5,00 39,29 196,43 € 

7 Πρίζα ηχείων Τεμ. 2,00 6,47 12,95 € 

8 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης xωνευτή Τεμ. 2,00 3,65 7,31 € 

9 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 2,00 7,83 15,66 € 

10 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 15,00 7,83 117,45 € 

11 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 11,00 16,36 179,93 € 

12 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 12,00 6,61 79,29 € 

12 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, αναλογικός Τεμ. 8,00 32,74 261,90 € 

13 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 120,00 0,52 62,40 € 

14 

Ηχοσύστημα  ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, 
Ομιλίας και μουσικής,Τελικών ενισχυτών ισχύος 
2x360/240 W, ενδ. τύπου PHILIPS  LBB 1935/00 με 
προενισχυτή ενδ. τύπου LBB 1925/00  και 
μικρόφωνο με κομβίο 

Τεμ. 2,00 1164,19 2.328,38 € 

15 Μικροϋλικά τεμ 1,00 105,19 105,19 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 3.739,42 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 186,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ7): 3.926,39 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ (Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7) 303.866,79 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 17.271,41 € 

ΦΠΑ  23%: 73.861,79 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 395.000,00 € 

 

Προϋπολογισμός: τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ, (395.000,00 € ) με το Φ.Π.Α. 

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορές για την 
προμήθεια συνολικά με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια. 
1. Τα προς προμήθεια υλικά περιγράφονται λεπτομερώς ως προς τις προδιαγραφές τους στο 

Παράρτημα Α. 
2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υλικών (σε επίπεδο Ομάδας – 

πχ. μόνο για τις Ομάδες 1 και 2) που περιλαμβάνονται στο σύνολο της προμήθειας. 
4. Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 
5. Προβλέπεται η χρήση προαίρεσης (όπως αναγράφεται ανωτέρω) για την αύξηση των 

ποσοτήτων του παρόντος διαγωνισμού. 
6. Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης δεν θα αλλοιωθεί μέχρι το τέλος της σύμβασης 

με τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 4.  
Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής υλικών – Ισχύς 

προσφερόμενων τιμών- Προαίρεση. 

Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης καθώς και ο χρόνος παραλαβής των υλικών που 
περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής Α.Α.) και του Αναδόχου 
(Παράρτημα Β της παρούσας). 
 
Ο προμηθευτής, υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά συνολικά ή τμηματικά σε 3 δόσεις (μετά 
από συνεννόηση με το Ίδρυμα Ορμύλιας) εντός το πολύ (5) ημερών από την έγγραφη εντολή 
που θα λαμβάνει στον αριθμό FAX που θα δηλώσει ως μέσο επικοινωνίας-εντολών μεταξύ αυτού 
και της Ι.Κ.Α.Ο./Επίβλεψης.  Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης όπως ορίζεται από το 
αρ. 5 του έντυπου σύμβασης στο παράρτημα Β, η Α.Α. δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα υλοποιηθεί στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
έως και 12 μήνες μετά. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τις τιμές της προσφοράς του σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.  
Ο Εργοδότης δύναται να αυξήσει τις ποσότητες των υλικών μέχρι του ποσοστού των 
περιγραφόμενων στον Πίνακα του Άρθρου 3 της παρούσας (προαίρεση) και ο ανάδοχος οφείλει 
να τα παραδώσει με τις ίδιες τιμές (χωρίς καμία επαύξηση). 

 
Άρθρο 5.  

Δικαιούμενοι Συμμετοχής. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:  
(α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία, Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα 
παραπάνω κράτη,  
(β) Συνεταιρισμοί εμπορίας,  
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(γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
(δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών.  
 
Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων και κοινοπραξιών θα πρέπει να ανήκουν στα 
πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α).  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες ΔΕΝ υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε 
αυτές υποχρεούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικό κοινοπρακτικό κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 9 της παρούσης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει: 
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας για 
συμμετοχή της στο διαγωνισμό 
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή 
κοινοπραξίας προμηθευτών  
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους  
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας.  
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας και 
μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης (απαγόρευση πολλαπλών σχημάτων). 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 10 της παρούσας, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τους κατάσταση, 
την τεκμηριωμένη επαγγελματική τους εμπειρία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
 

Άρθρο 6.  
Εγγύηση Συμμετοχής. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με 
την προσφορά τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθυνόμενη προς το ΙΔΡΥΜΑ 
‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, με ισχύ τουλάχιστον πέντε μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής 
προσφορών: 

- Για ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ποσοτήτων σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης, που περιλαμβάνει το κόστος υλικών μετά του αναλογούντος ΦΠΑ 
(χωρίς την προαίρεση) δηλ. 373.756,15 € και ανέρχεται στο ποσό των  18.687,81 €. 

Για τις επιμέρους ομάδες που ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ήθελε να λάβει μέρος, το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι: 

 Για την ομάδα Κ1:   4.897,92 € 

 Για την ομάδα Κ2:   3.719,08 € 

 Για την ομάδα Κ3:   1.635,70 € 

 Για την ομάδα Κ4:   1.241,88 € 

 Για την ομάδα Κ5:   4.640,51 € 

 Για την ομάδα Κ6:   2.322,74 € 

 Για την ομάδα Κ7:      229,97 € 
 
1. Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους 
διαγωνιζόμενους την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. 
2. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζομένων η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι 
κοινή υπέρ όλων των μελών. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται επί ποινή απαραδέκτου στην 
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Εγγυητική Επιστολή, ο όρος ότι  «Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης Κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές 
επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της 
εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ όλων των μελών και όχι υπέρ 
μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
4. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν : 
           α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
           β. Τον εκδότη. 
           γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
           δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
           ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
        στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
          ζ. Τους όρους ότι: 

(Ι). Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως. 

(ΙΙ). Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί 
τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(ΙΙΙ). Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(ΙV). Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5 και τα ακόλουθα: 
α. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς προμήθεια τμήμα 
που  αφορά η προσφορά. 
β. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

7. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 
α.   η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
β.   ο τίτλος της διακήρυξης, 
γ.   το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
δ.   η ημερομηνία έκδοσής της, 
ε.   τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
8. Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει 
στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη 
γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η 
οποία, εκτός όσων έχουν προαναφερθεί, θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας 
μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. 
9. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την 
ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων 
της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
10. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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Άρθρο 7.  
Τεύχη Διαγωνισμού - παραλαβή Διακήρυξης. 

1. Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα: 
α. Η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί με βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτημα Β 

της παρούσας. 
β.  Η παρούσα διακήρυξη.  
γ.  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσας. 
ε.  Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  

στ.  Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου.  
ζ. Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 

Τυχόν διευκρινήσεις που θα δοθούν επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. 
2. Η παρούσα διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται 
στους ενδιαφερόμενους  από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. άρθρο 2 της παρούσας). 
Σε κάθε ενδιαφερόμενο διατίθεται μόνο ένα (1) αντίτυπο.  
3. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη 
διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά 
από κατάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφης αίτησης 
υπογραφόμενης από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει τα 
στοιχεία του ατόμου ή του cοurier που εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει. Στην αίτηση αυτή 
δηλώνεται επίσης ο αριθμός του FAX μέσω του οποίου αποδέχεται ο ενδιαφερόμενος να 
ενημερώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή για οτιδήποτε έχει σχέση με την διαδικασία του 
διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. 
Τα τεύχη μπορούν να ζητηθούν μέχρι και 6 ημέρες πριν τον διαγωνισμό, δηλ. έως 3-12-2013. 
Οι παραλήπτες των Τευχών Δημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το αναφέρουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας των παρεληφθέντων τευχών δημοπράτησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους 
όρους του Διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως το αργότερο μέχρι την 12η ημέρα πριν την 
υποβολή των προσφορών στην διεύθυνση της προηγούμενης παραγράφου, με ρητή αναφορά 
στον τίτλο και τον αριθμό της Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει με FAX στον 
αριθμό που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο σε τυχόν ερωτήματα εντός (4) ημερών και το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την παραλαβή των προσφορών για όσες ζητήθηκαν εμπρόθεσμα. Η 
απάντηση γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους (όσοι έλαβαν τεύχη και όσοι πρόκειται 
να λάβουν). 

 
Άρθρο 8.  

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφοράς - Διάρκεια Ισχύος. 

1. Η προσφορά για την προμήθειας πρέπει να ακολουθεί, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα 
στην παρούσα Διακήρυξη αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου. 
2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 9-12-2013 και ώρα 10:00 π.μ. Γίνονται δεκτές 
οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Α. στη διεύθυνση του άρθρου 4 της 
παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη. Σε κάθε υποβληθείσα προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και 
μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους 
να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Α.Α., 
δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Α. μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και 
όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή - αίτηση 
του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού), η οποία αναφέρει το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς, είναι εκτός του φακέλου και επ’ αυτής τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε 
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περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα 
τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 περ. (ΙΑ) της 
παρούσας. 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει επί ποινή 
αποκλεισμού την ακόλουθη ετικέτα: 
 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου 

(πλήρης επωνυμία, δ/ση, τηλ/νο, φάξ) 

Επωνυμία και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

(Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013) 

Ημερομηνία διαγωνισμού : 9-12-2013. και ώρα 10:00 π.μ.  

Προς:  

«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» 

Ορμύλια Χαλκιδικής – ΤΚ 63071 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 

από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτονται. 

Η Ε.Δ. μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη λήξη της και 

ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού 

μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο 

μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται 

στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

Άρθρο 9.  
Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία σύμφωνα με τα παρακάτω: 

- Τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 10 της παρούσας. 
- Χωριστός σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία 

που απαιτούνται από το άρθρο 11 της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και σφραγίζονται, και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

- Χωριστός σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
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στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 12 της παρούσας . 
Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Διαγωνισμού, την επωνυμία και 
τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται 
τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση) όλων των μελών. 

2. Η προσφορά και κάθε έγγραφο που ζητείται να υποβληθεί από τον κάθε διαγωνιζόμενο 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) ημερομηνία, (β) υπογραφή του 
διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός προκύπτει από τα συμπροσκομιζόμενα απαραιτήτως 
νομιμοποιητικά έγγραφα και (γ) το ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή άλλως ευκρινώς 
τυπωμένο κάτω από την υπογραφή. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα σχετικά έγγραφα 
υπογράφονται είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που 
διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι καλά κλεισμένος. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και 
επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη αποσφράγισης.  
4. Κάθε φάκελος ξεκινά με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων 
άρθρων της παρούσας Διακήρυξης. 
5. Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά και είναι μονογραμμένες από 
τους διαγωνιζόμενους ή τον εκπρόσωπό τους. 
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού (εφεξής και για λόγους συντομίας: Επιτροπή Αξιολόγησης) η οποία είναι αρμόδια 
για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της 
Αναθέτουσας Αρχής είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία είτε μετά από έγγραφο της 
Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις 
οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών ή προσφορών για 
μέρος των υλικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο της παρούσας προκήρυξης, ή προσφορές 
με αίρεση ή προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης. 
Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 
9. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση 
όλων των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών Συμβατικών Τευχών. 

 

Άρθρο 10.  
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, 
τα εξής: 

α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 6 της παρούσας. 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/2007 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, 
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− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της 
παρ. 2 του παρόντος, 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου κατάσταση. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007, 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007: 

α.   Οι Έλληνες πολίτες: 
(1).  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β.   Οι αλλοδαποί: 
(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
(3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

γ.   Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1). Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του παρόντος, αντίστοιχα. 
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(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ.  Οι Συνεταιρισμοί: 
(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2). Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
(3). Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην 
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 
4. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι, στο πλαίσιο όσων ορίζει το άρθρο 8α του Π.Δ. 118/2007, οφείλουν 
να υποβάλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής δραστηριότητας και τεχνικής δυνατότητας που 
αναφέρονται στη συνέχεια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, των δικαιολογητικών που τα αποδεικνύουν.  
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Άρθρο 11.  
Φάκελος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται επί ποινή απαραδέκτου αναλυτικός 
πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Κάθε 
σελίδα της προσφοράς είναι αριθμημένη κατά αύξουσα σειρά και μονογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να μην 
υπολείπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, οι οποίες αποτελούν και 
τις ελάχιστες συμβατικές απαιτήσεις της προσφοράς. 
Η Τεχνική Προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της προμήθειας ή στα τμήματα που θα 
προσφέρει ο κάθε συμμετέχων και θα  αποτελείται από: 
1. Όλα τα στοιχεία, όπως τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια. Τα 
προσφερόμενα είδη θα περιγράφονται  αναλυτικά από τον προμηθευτή σύμφωνα με τον «Πίνακα 
Ανάλυσης Τεχνικής Περιγραφής»   όπως παρουσιάζεται  στο παράρτημα Ε.  Η περιγραφή θα 
πρέπει να γίνει ως εξής: 

 Με την αναφορά του υπό προμήθεια είδους για το οποίο κάνει προσφορά. 

 Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε υλικού. 

 Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων της προμήθειας ώστε να 
προσδιορίζεται μονοσήμαντα η προμήθεια. 

 Με την αναφορά των εργαστηρίων πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου των υλικών. 

 Με την προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή της προμήθειας. 

 Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) 
μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.  

Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόμενα υλικά της προμήθειας. Τονίζεται 
ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει 
να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής 
Προσφοράς με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους. 
 
2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των 
κυριότερων προϊόντων. 
 
3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι : 

 θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή που έχει συνταχθεί από τους αρμόδιους μηχανικούς της υπηρεσίας.  

 

4. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται για την 
βαθμολόγησή της. 

5.  Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
Υποψηφίου. 

 

Άρθρο 12. 
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 

1. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζομένου. 
2. Στον φάκελο αυτό οι διαγωνιζόμενοι εσωκλείουν την οικονομική τους προσφορά για το σύνολο 
της προμήθειας, η οποία συμπληρώνεται στο ειδικό προς τούτο σφραγισμένο και αριθμημένο 
έντυπο, οι δε τιμές μονάδας για κάθε είδος αναγράφονται υποχρεωτικά αριθμητικώς και 
ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. Οι προσφερόμενες 
τιμές είναι ανηγμένες και περιλαμβάνουν το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς τους 
στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής δηλ. στο εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, το κέρδος του 
προμηθευτή και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση.  Είναι δηλαδή τελικές τιμές για πλήρη 
παράδοση των υλικών στο εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
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3. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 
4. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
απορρίπτεται. 
5. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού δικαιούται να 
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Σε 
περίπτωση σφάλματος, η διόρθωση γίνεται με βάση την ολόγραφη τιμή μονάδας. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού απορρίπτει προσφορές που παραλείπουν τιμές ή περιλαμβάνουν αντιφατικά 
στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπουν αμφιβολία ως 
προς την προσφερόμενη τιμή. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν 
διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
6. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή μέθοδο αναπροσαρμογής τιμών 
θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 
7. Η μη συμμόρφωση  με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. 
8. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις περιγραφές των υλικών της 
προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 
9. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 
προμηθευτή.  

 

Άρθρο 13.  
Διαδικασία Ανοίγματος Προσφορών – Κριτήριο Ανάθεσης. 

Για την επιλογή του προμηθευτή για το σύνολο της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν 
ξεχωριστές φάσεις ελέγχου (οι οποίες θα ακολουθήσουν το άρθ. 6 της Π.Ν.Π ΦΕΚ 237/5-12-2012 
το οποίο τροποποιεί το άρθ. 25 του ν.3614/07 με την προσθήκη της παραγ.13) ως εξής :   
 
1η Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών. 

Σε δημόσια συνεδρίαση στις 2-12-2013 και ώρα 10:00 π.μ., στην οποία μπορούν να 
παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει από 
την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει και επιστρέφει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες 
προσφορές προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως 
φάκελο δικαιολογητικών κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά 
ανά φύλλο και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αφενός καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων 
των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υπέβαλαν, 
και φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων 
στοιχείων των τυπικών δικαιολογητικών και διαπιστώνει την συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους 
απαράβατους όρους της διακήρυξης.   
 
    - Άνοιγμα φακέλων τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή συνεχίζει με τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών για την προμήθεια, με βάση τους 
όρους και τα κριτήρια της παρούσας Διακήρυξης. Η παράλειψη των στοιχείων της τεχνικής 
προσφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσης ο αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
Υποψηφίου. 
Μετά το τέλος του ελέγχου πληρότητας η Επιτροπή συντάσσει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι που το υποβάλλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται 
με φαξ στους διαγωνιζόμενους. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά τη φάση αυτή επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους χωρίς 
να αποσφραγιστεί ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτόν προκύπτει απόρριψη κάποιου από τους 
συμμετέχοντες, η επιτροπή συμπεριλαμβάνει στο εν λόγω πρακτικό (Ι), που υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, την αιτιολόγηση της απόρριψης και εισηγείται σχετικά. Η Αναθέτουσα Αρχή 
εξετάζει το θέμα και εκδίδει απόφαση η οποία κοινοποιείται με φαξ στους διαγωνιζόμενους ώστε 
να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. 
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Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και 
των φακέλων που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία, 
παρουσία της, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τους φακέλους αυτούς. 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το πενθήμερο υποβολής τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, 
ή μετά την εκδίκασή τους ή την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας,  
 
2η Φάση: Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το πενθήμερο υποβολής τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, 
ή μετά την εκδίκασή τους, ακολουθεί ειδοποίηση των ενδιαφερομένων με FAX για την ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, θα αποσφραγίσει τους 
φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού τις μονογράψει και σφραγίσει θα ανακοινώσει τα 
προσφερόμενα ποσά για το σύνολο της προμήθειας. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις 
οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωστοποιεί τις τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές και τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα 
τελικής κατάταξης διαγωνιζομένων, με βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία, παρουσία της, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 
συμβουλευθούν τις οικονομικές προσφορές. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ζητά αναλυτική αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς 
διαγωνιζόμενου που παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλές τιμές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
απορρίπτει τέτοια προσφορά με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση σε περίπτωση που κρίνει μη 
επαρκείς τις παρασχεθείσες πληροφορίες και έχει βάσιμες υπόνοιες είτε ότι τίθεται σε 
διακινδύνευση η εκτέλεση της σύμβασης, είτε ότι έχει εφαρμοστεί πολιτική τιμών πώλησης κάτω 
του κόστους (dumping), είτε ότι τα προσφερόμενα έχουν τύχει εξαγωγικής επιδότησης. Η 
Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από προσφέροντες που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 
Εμπορίου (GΑΤΤ) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την 
Ευρωπαϊκή 'Ένωση έγγραφη δήλωση ότι τα προσφερόμενα δεν υπόκεινται σε πολιτική dumping 
ή δεν τυγχάνουν εξαγωγικής επιδότησης. 
 
Μετά το τέλος του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει το ανωτέρω 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην 
οποία θα αναφέρεται και το/τα όνομα/ονόματα του/των υποψήφιου/ων για κατακύρωση 
διαγωνιζόμενου για το σύνολο της προμήθειας. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
κοινοποιείται με φαξ στους διαγωνιζόμενους ώστε να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν 
ένδικα μέσα. 

 
Άρθρο 14.  

Διαδικασία Κατακύρωσης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού που υπέβαλε την χαμηλότερη 
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της 
προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά:  

α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας 
πολίτης: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα 
(ΠΔ 60/2007, άρθρο 43): 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
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της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48), 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 

(3). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό και  

  -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 
(5). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 
153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία 
εξυγίανσης.  

 
(6). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. 

(2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις 
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της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. 

(3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  και εξακολουθεί 
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(4). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό 
πρόσωπο  πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό): 

(1). Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-5) και β (περ. 1-3) της παρούσας 
παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., 
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)νόμιμους 
εκπρόσωπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). Όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που από το αρμόδιο Εφετείο δεν 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 
1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) με το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 
3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-07), προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου 
στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη 
βεβαίωση του τρίτου σημείου της κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο σημείωσης, με την 
οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. 
Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 
 

(3). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) 
όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής 
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

 
(4). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης. 

 



Σελίδα 26 από 72 

(5). Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Α.Ε., 
τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών που είχε προσκομίσει σύμφωνα με το 
άρθρο 12 περ. Θ) της παρούσας με την προσφορά του, επικαιροποιημένα. [εφόσον 
απαιτείται όταν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του 1.000.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.] 

 
(6). Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του άρθρου 12 
περ. Δ) της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις 
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). 

 
(7). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
Συνεταιρισμός: 

(1).  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας 
παραγράφου. 

 
(2).  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (2) του εδ. β της  
παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρούσας παραγράφου. 

 
(3). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει 
προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό) και, επίσης, 
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό). 

 
(4).  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης. 

(5).  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
(6). Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

του Συνεταιρισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του άρθρου 12 περ. Δ) 
της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα έγγραφα. 

 
(7). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση 
προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά: 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου, 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 
στ. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής, 
χρηματοοικονομικής επάρκειας: 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα για ποσό ίσο με 
το 25% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σε 
περίπτωση ενώσεως προμηθευτών ή κοινοπραξίας, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής 
ικανότητας αρκεί να ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των μελών της ένωσης. 
Στο στάδιο της κατακύρωσης, η παραπάνω απαίτηση αποδεικνύεται με προσκόμιση 
πρόσφατης κατάλληλης τραπεζικής βεβαίωσης από νομίμως λειτουργούσα τράπεζα στην 
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ή τον Ε.Ο.Χ., ή σε χώρα που έχει συνάψει σχετική συμφωνία 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ζ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση 
προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά καταθέτει επιπλέον των ανωτέρω 
δικαιολογητικών του εδ. ε της παρούσας παραγράφου τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά του εδ. ζ η της παρούσας παραγράφου, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση/για έναν τουλάχιστον προμηθευτή εξ αυτών που συμμετέχουν στην Ένωση/για 
έναν ή περισσότερους ανάλογα με τον τρόπο που αθροίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις στο 
πρόσωπο ενός ή περισσότερων μελών της ένωσης. 

 
η. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 
επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την 
εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. στ, ζ της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο 
φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του 
οποίου/των οποίων επικαλείται. 

 
Σημείωση: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται 
από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές 
αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της 
Α.Α. 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 
αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. 
 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών  αυτών από την Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση 
κοινοποιείται με FAX και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που δεν απορρίφθηκαν και οι 
οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους 
όρους της προκήρυξης.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να 
εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Α.Α., είτε με χορήγηση 
αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την 
επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την 
προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του 
ΠΔ 118/2007. 
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας 
και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται 
σχετικά στην Α.Α. και εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον εν λόγω διαγωνιζόμενο.  
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από 
έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών 
αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς 
(κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από 
τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να 
επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.  
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος 
διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 
του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον 
χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  
ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά και 
ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα 
στο σημείο II του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με την 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων. 
 

Άρθρο 15.  
Κατακύρωση Διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος του και την κατακύρωσή του, 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Αφού προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης της όλης διαδικασίας από 
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
ανακοινώνει εγγράφως το αποτέλεσμα κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο της 
προκήρυξης και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην 
απόφαση κατακύρωσης και στο σχέδιο του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας το αντικείμενο της 
οποίας θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 
Με την ανακοίνωση αυτή η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του 
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Α.Α, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας 
του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του 
εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
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Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον επιλεγέντα Ανάδοχο επιστρέφεται στον 
εκδότη της μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 5 ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές των λοιπών προσφερόντων 
επιστρέφονται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης 
του διαγωνισμού στον επιλεγέντα Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 16.  
Ενστάσεις - Δικαστική προστασία.  

Α. Κατά τη διακήρυξης του διαγωνισμού δύναται να γίνει ένσταση μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
των προσφορών και κατά τα λοιπά ισχύει το άρθ. 15 του Π.Δ. 118/07. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα που θα ζητηθούν γι’ αυτό ο λόγο πρέπει να ζητηθούν 
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμία άσκησης της ένστασης του 
αρθ.15§2.α του ΠΔ 118/07 και αυτές(-α) παρέχονται το αργότερο τρεις (3) μέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας (όπως αναφέρεται στο άρθ.10§1.γ του ΠΔ 118/07). 
Β. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική 
προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Α.Α. ή της υπογραφείσας σύμβασης και 
επιδίκαση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α/173) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51).  
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Α., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ως άνω νόμου. 
Η εν λόγω προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εισηγείται σχετικά στην Α.Α. 
Η Α.Α. οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου όπως τροποποιημένος 
ισχύει.  
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία 
για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών 
ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα 
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του ως άνω νόμου όπως τροποποιημένος ισχύει. 
 

Άρθρο 17 .  
Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού. 

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α. στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του 
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του 
Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η 
παράλειψη. 
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Άρθρο 18. 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

1. Ο κάθε προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, μετά του Φ.Π.Α.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 
της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με 
την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. 
2. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κοινή υπέρ 
όλων των μελών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές περισσότερες της μίας, οι 
οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα 
εκδοθούν όλες υπέρ όλων των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Επίσης 
περιλαμβάνει τον όρο ότι  «Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». 
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με δαπάνη του προμηθευτή από 
αναγνωρισμένες τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα 
περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. 
4. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, 
επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και 
θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει 
όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει 
το ελληνικό. 
5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα 
διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Α.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων 
από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Α.Α. υποχρεώσεις 
εκ μέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά 
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης. 
 

Άρθρο 19.  
Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας. 

Οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον επιλεγέντα Ανάδοχο 
περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του σχεδίου της σύμβασης του Παραρτήματος Β της 
παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 20. 
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Δικαιολογητικά - Προκαταβολή 

1. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο με την παράδοση των υλικών και μετά την οριστική 
παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Στις παραπάνω πληρωμές 
συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ. 

Για τις πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α). Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. 

β). Τιμολόγιο του προμηθευτή.  
γ).  Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. 
δ). Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

Μετά την εξόφληση κάθε τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης από τον 
ανάδοχο. 
2. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
στην καθαρή αξία των τιμολογίων καθώς και το τέλος 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  Για την παρακράτηση η οποία αποδίδεται από την Α.Α. δίδεται σχετική 
βεβαίωση. 
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3. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι 30% του ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) έναντι 
χορήγησης ισόποσης εγγυητικής τραπέζης. 
 

Άρθρο 21.  
Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης. 

1.  Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και των Συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι 
η Ελληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους 
γίνονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.  

 

Άρθρο 22.  
Ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
 

Άρθρο 23.  
Δημοσιότητα. 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (δύο εφημερίδες 
Πανελληνίας κυκλοφορίας, δύο ημερήσιες τοπικές και μία εβδομαδιαία), το Τεύχος διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 
3801/2009. Συγκεκριμένα οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος ή αναλογικά (σύμφωνα με το ποσό) 
από τους αναδόχους (σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι από ένας) με την διαδικασία, 
με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 
 

 

Η παρούσα Διακήρυξη εγκρίθηκε  

με την απόφαση της υπ’ αριθ. Θ΄/17-10-2013 Συνεδρίας της Αναθέτουσας Αρχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

      

Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» είναι απαραίτητη η προμήθεια και παράδοση υλικών 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα οποία κατατάσσονται σε επτά (7) ομάδες  για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. 

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά που περιγράφονται παρακάτω  θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν 

τη σήμανση CE σε όποιο επίπεδο (Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, Πιστοποιητικό από 

διαπιστευμένο Φορέα) ορίζεται από τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε ένα ξεχωριστά προϊόν. (επί 

ποινής αποκλεισμού). 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις 

δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας συμμορφώνονται, ανάλογα με το 

αντικείμενο που αφορούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται στο Τεύχος Τιμολογίων και Τεχνικών 

Περιγραφών των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, τα οποία διατίθενται στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος «Ορμύλια». 

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτά. 

Οι προσφορές για τις ποσότητες των παραπάνω πινάκων θα αφορούν το χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν 

τις συμφωνημένες τιμές. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει τμηματικά, σε 3 δόσεις, εντός 12 

μηνών από τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της 

αναθέτουσας αρχής,  στο εργοτάξιο του Ιδρύματος «Ορμύλια»,  με ευθύνη του ανάδοχου. Η 

διάθεση και φύλαξη των υλικών σε καλή κατάσταση μέχρι την παράδοση, συμπεριλαμβάνονται 

στις υποχρεώσεις του αναδόχου.  

Διατηρείται δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστού ± 5-7% επί της καθαρής αξίας στα υπό 

προμήθεια είδη.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση του εντύπου της οικονομικής 

προσφοράς, τόσο στις ποσότητες όσο και στα μεγέθη των συσκευασιών που ζητούνται. Σε 

περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές διαθέτουν συσκευασίες διαφορετικού μεγέθους από τις 

περιγραφόμενες στον παρών διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν προσφορά για την ανάλογη 

προδιαγεγραμμένη ποσότητα. 

 

Για την Τεχνική Υπηρεσία 

του Ιδρύματος ‘’Ορμύλια’’ 
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Δημήτριος Λανταβός 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

                                                       ΟΡΜΥΛΙΑ ____/___/2012 Ταχ. 

Δ/νση: Ορμύλια Χαλκιδικής                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  _________ 

Τηλέφωνο: 2371042085 

  

ΕΡΓΟ: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

 (Κωδ. Πράξης: 376272) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Στην Ορμύλια  σήμερα …………………………………….μεταξύ :  
 
ΑΦΕΝΟΣ του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ που εδρεύει στην Ορμύλια Χαλκιδικής και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον ………………………………………………………., καλούμενη «Αναθέτουσα 
Αρχή»,  
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός.....  (ή της Εταιρείας ή της 
Κοινοπραξίας  με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  
................................................. που εδρεύει στην ...................................................., η οποία έχει 
συσταθεί με την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική πράξη του Συμ/φου......................, 
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το..........................................., 
σύμφωνα και με το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του συμβολαιογράφου 
........................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  
και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 

1. Τη με αρ. πρωτ. ...... απόφαση του ....... για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και την σχετική συνημμένη σε αυτήν 
Διακήρυξη, 

2. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  
3. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και την υπ' αριθμ. ..................... 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού 

4. Την  ......................... προέγκριση της Σύμβασης που εκδόθηκε από Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στη οποία το ανωτέρω έργο είναι 
ενταγμένο. 

5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 
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6. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64/2007), 

7. Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, 
8. Το με αρ. πρωτ. ............... έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο κοινοποιήθηκε 

στον Ανάδοχο η κατακύρωση του ως άνω έργο. 
 
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη «Ίδρυμα ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’» α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα  
(α) στη με αρ. 02 / 2013 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως 
(Παραρτήματα I, II και III αντίστοιχα),  
(δ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(ε) στη με αρ. .......... απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται 
την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. 
Ευρώ (………….€) με το Φ.Π.Α. με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων 
(πραγματικών και νομικών). Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω 
υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και 
προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας 
σύμβασης. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης 
σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή 
εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου και πρέπει, επίσης, να 
εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στους χώρους που έχουν 
προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ............. από την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη 
χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  
έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η 
άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την 
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή 
έλλειψη ιδιοτήτων. 
4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία 
του εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση 
τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις 
εγκαταστάσεις, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους 
κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν 
ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος 
άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του 
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προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
εγγύηση καλής λειτουργίας). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2 
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 
οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα 
εκτέλεση της μεταφοράς και προμήθειας των υλικών. 
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, 
σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, 
τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του 
πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη 
νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον 
Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω 
συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με την εξέλιξη του 
όλου έργου που εκτελεί στο χώρο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό 
τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον 
εντός του εργοταξίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να 
συντονισθεί η εκτέλεση της προμήθειάς τους χωρίς να παρεμποδίζεται εκτέλεση των εργασιών 
του έργου και η κυκλοφορία του προσωπικού.  
 

ΆΡΘΡΟ 3 
ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  (Παράρτημα II) 
..................................€ (ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ). 
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου 
θα πραγματοποιήσει την προμήθεια υλικών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες 
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις 
δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες 
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, 
φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα 
οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις 
δαπάνες προσπελάσεως προς το εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ και προς τις τελικές 
θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των 
εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που ενσωματώνονται και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη 
δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που 
ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας. 

4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα 
στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του 
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προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της 
σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο 
Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή 
την υπ’ αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. της 
Τράπεζας ....................... συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του 
συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μετά του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος ……………. 

 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά μετά από κάθε τμηματική παράδοση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Για την ως άνω σταδιακή αποδέσμευση 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6, 7και 8 της παρούσας, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 
α. όπου ρητώς προβλέπεται από  την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, 
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.  

4. Πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει την 
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών, και η 
ολοκλήρωση της προμήθειας θα υλοποιηθεί στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 
και 12 μήνες μετά. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τις τιμές της προσφοράς του σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης.  
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο 
χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007,  το αργότερο 10 
ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης. 
2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις 

ενδεδειγμένες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός του εργοταξίου του έργου «Ιδρυμα 
Ορμύλια – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών προληπτικής ιατρικής» και να 
παραδοθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του 
ευθύνη και έξοδα μεταφοράς. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους θέσεις, να 
απομακρύνει τα μηχανήματα μεταφοράς των υλικών από τους χώρους του εργοταξίου. 

4. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού δύναται να παραδοθεί συνολικά ή σε τμήματα (3 
δόσεις) (κατόπιν συννενόησης) και κάθε φορά εντός πέντε (5) ημερών  από την  παραλαβή 
της έγγραφης παραγγελίας η οποία θα αποστέλλεται στον αριθμό ΦΑΞ όπως αυτός έχει 
δηλωθεί από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

5.  Στο τέλος κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνεται οριστική παραλαβή του τμήματος, από την 
Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 
της παρούσας. 

6.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή/και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω 
μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι 2 ημέρες, ύστερα από 
επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα 
αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι 
την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
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και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα, για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα τμήματα. 

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της 
παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλων των 
υλικών σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής. 

9. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή 
της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και 
παρέλθει ο χρόνος εγγύησης. 

10. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). 

 

ΆΡΘΡΟ 6 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και 
δοκιμαστική  λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν κάθε 
τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και πριν από κάθε τμηματική 
πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί  του, και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή των υλικών προσκομίζονται 
υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τα συνοδεύουν . 

3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με: 

 μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά 
τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού. 

 Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 
 
4. Μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων η Επιτροπή της παρ. 1 συντάσσει 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και μετά τα αποτελέσματα του και 
αν απαιτείται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα των 
ανωτέρω ελέγχων.  

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει 
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της 
Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

7. Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια υλικά και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που ορίζονται ανωτέρω, τμηματικά, βάσει των 
τμηματικών παραδόσεων εκ μέρους του Αναδόχου όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της 
παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παρ. 9 του 
άρθρου 5 της παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία 
που η επιτροπή της παρ. 1 είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του 
άρθρου 44 της με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 
28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια. 
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ΆΡΘΡΟ 7 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με 
την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά 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 κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών.  Εάν η παραλαβή γίνει 
μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 
10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.   
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
1. Για την διασφάλιση του πρώτου των συμβαλλομένων από πάσα ζημία που ενδέχεται να 
προκύψει από την αθέτηση των όρων της παρούσας σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση 
τους, το ποσό της ποινής ορίζεται σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί της συνολικής καθαρής 
συμβατικής αξίας της παρούσας. 
2. Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας παράδοσης 
(δηλ. ημέρα) θα καταβάλλεται ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης (λόγω υπερημερίας) ίσης 
με το 0,5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, της ως άνω προμήθειας (ήτοι 0,5% υπολογιζόμενο 
επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος μετά του Φ.Π.Α.) μέρα καθυστέρησης παράδοσης της 
πέραν της οριζόμενης στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης. 
3. Η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων που εισπράττονται τα δημόσια έσοδα. 
4. Συμφωνείται επίσης και γίνεται δεκτό ότι η ποινική ρήτρα θα δύναται να εισπραχθεί δια 
συμψηφισμού του υπολοίπου από προς καταβολή ποσό στον δεύτερο των συμβαλλομένων 
καθώς επίσης και από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
5. Εκτός τούτου ο δεύτερος των συμβαλλομένων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση της 
Υπηρεσίας εφόσον οι εργασίες δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
μέρους των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας. Στις παραπάνω 
πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ. 

3. Για τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. 
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 
Μετά την εξόφληση κάθε τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης από τον 
ανάδοχο. 
4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
στην καθαρή αξία των τιμολογίων καθώς και το τέλος 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  Για την παρακράτηση η οποία αποδίδεται από την Α.Α.δίδεται σχετική 
βεβαίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο - Προμηθευτή χωρίς την γραπτή έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προμηθευτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
118/2007. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που 
απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη 
εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε Ανωτέρα Βία. 
Το μέρος που επικαλείται την επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας θα ενημερώσει το άλλο μέρος 
το συντομότερο δυνατόν, για την επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Μη ενημέρωση εντός 
προθεσμίας 20 ημερών θα αποκλείει το μέρος αυτό από το να επικαλείται γεγονός Ανωτέρας 
Βίας.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται 
εγγράφως στον νόμιμο  εκπρόσωπο του άλλου μέρους.  
Ο Ανάδοχος-Προμηθευτής ορίζει αντίκλητο τον .................................................... με 
διεύθυνση......................................................................................................................... 
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως 
νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο-Προμηθευτή. 
 

ΆΡΘΡΟ 16 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η επικοινωνία κάθε είδους  (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 
γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με 
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 
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ΆΡΘΡΟ 17 
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που 
απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 18 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I, II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των 
μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη 
με αρ. 02/2013 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

        2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο μέλλον.  
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται 
ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΆΡΘΡΟ 19 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δύναται να αλλοιωθεί μέχρι την λήξη της. 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ΤΈΣΣΕΡΑ (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα το ένα παραμένει στο Ίδρυμα «Ορμύλια», ένα 
λαμβάνει ο Ανάδοχος, ένα κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ και το τρίτο στην ΕΔΑ ΠΚΜ. 
                                                       
 

ΤΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ 

 

 

 

…………………………… 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

……………………… 
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Παράρτημα I  
Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 

[συμπληρώνονται από την Α.Α. κατά τη σύνταξη της διακήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ 
της διακήρυξης] 

 
Παράρτημα II  

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 
[προστίθεται  κατά την  υπογραφή  της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως 

υποβλήθηκε] 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΡΗ 
 

 
          Υπογράφεται             Υπογράφεται  
από την Αναθέτουσα Αρχή                                              από τον Ανάδοχο-Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – Ορμύλια 

Χαλκιδικής 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αριθμ.Προκήρυξης: 02 / 2013 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ορμύλια Χαλκιδικής 

(ημερομηνία) 
 

Ο υπογράφων  

Έδρα  

Οδός  

Τηλέφωνο  

 
 
 

Προς 
 

Την Επιτροπή Διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την: «Προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» για το έργο: 

«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

Αφού έλαβα γνώση: 

1. Της σχετικής διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού 

2. Των σχετικών στοιχείων που αναφέρονται στην παραπάνω διακήρυξη, τα οποία αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως, δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου του 

προκείμενου διαγωνισμού: «Προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» για 

το έργο: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

3. Της Τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 
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Καταθέτω την παρακάτω οικονομική προσφορά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ1   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Τεμ. 425,00   

2 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

Τεμ. 90,00   

3 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

Τεμ. 62,00   

4 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός τριπολικός 

Τεμ. 3,00   

5 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ 

Τεμ. 50,00   

6 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ διπλός 

Τεμ. 4,00   

7 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ 
ενδιάμεσος 

τεμ. 1,00   

8 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 
mm2 

m 210,00   

9 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm2 

m 770,00   

10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm2 

m 80,00   

11 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 m 150,00   

12 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 6 mm2 m 150,00   

13 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 m 80,00   

14 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 95 mm2 

m 115,00   

15 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3Χ120 mm2 

m 40,00   

16 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2 m 110,00   

17 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 70 mm2 m 40,00   

18 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 95 mm2 m 110,00   

19 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 120 
mm2 

m 40,00   

20 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 700,00   

21 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ρευματοληπτών - Φωτισμού 
κτιρίου Ι' - Φύλακα. 

τεμ 1,00   
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22 
Ηλεκτρικός Υποπίνακας Ορόφου κτιρίου Β' - 
Ξενώνα. 

τεμ 1,00   

23 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Διανομών κτιρίου Α' - 
Ιατρικού Κέντρου. 

τεμ 1,00   

24 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης κτιρίου ΣΤ' - 
Μηχανοστασίου. 

τεμ 1,00   

25 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18 W Διαστάσεων 
600 x600 mm. 

Τεμ. 83,00   

26 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 140,00   

27 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή 
ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες για 1 
λαμπτήρα 40 W 

Τεμ. 81,00   

28 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς 
ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας 
ΙΡ 20 επίμηκες για 3 λαμπτήρες 40 W 

Τεμ. 24,00   

29 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) 

τεμ 1,00   

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ1):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ1 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ2  -   (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 Κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών τεμ 7,00   

2 Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού τεμ 52,00   

3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός τεμ 12,00   

4 Πατητό κομβίο συναγερμού τεμ 13,00   

5 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού τεμ 10,00   

6 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό τεμ 12,00   

7 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00   

8 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00   
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9 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 1.350,00   

10 
Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών 
συστήματος κατάσβεσης 

τεμ 1,00   

11 
Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες 
διοξειδίου του άνθρακα 3 των 45 kg αυτόματου 
συστήματος 3 φιαλών 

τεμ 1,00   

12 
Αγωγοί  πολυαιθυλενίου PE-RT  
θερμοσυγκολούμενος ονομαστικής πίεσης 16 
ατμοσφαιρών εξωτερικής διαμέτρου Φ160 mm 

μμ 450,00   

13 

Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής  45,00 m3/h, 
σε πίεση 8,0 bar και με ισχύ πετρελαιοκινητήρα 40 
HP.  Θα αποτελείται από την αντλία με τον 
πετρελαιοκινητήρα, αντλία νερού αντίστοιχης 
παροχής ηλεκτροκίνητη και μικρή αντλία τύπου 
Jockey, διατήρησης της πίεσης και για παροχή που 
να ικανοποιεί τουλάχιστον μία πυροσβεστική φωλεά. 

Τεμ. 1,00   

14 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ2):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ2 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ3 - (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm 

m 135,00   

2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm 

m 95,00   

3 Λιποσυλλέκτης νεροχύτη Τεμ. 9,00   

4 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

Τεμ. 24,00   

5 Σιφώνι νιπτήρα μπάνιου & WC μονό με βαλβίδα Τεμ. 27,00   

6 
Βιολογικός Καθαρισμός υγρών αποβλήτων 
ικανότητας 15 m3/day, 300 BOD είσοδος,  5 - 20 
BOD έξοδος. 

Τεμ. 1,00   

7 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  
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ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ3):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ3 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ4 - (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 

Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή 
νεροχύτη με περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και 
μοχλό χειρισμού ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου  
Φ 1/2 ins. 

Τεμ. 4,00   

2 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 24,00   

3 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 6,00   

4 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
λουτρού  καταιονιστήρα με περιοριστή ροής, 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 16,00   

5 
Διακόπτης σφαιρικός πεταλούδας, γωνιακός, ολικής 
ροής με αμφίπλευρα θηλυκά σπειρώματα 1/2'' Χ 
1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 128,00   

6 
Διακόπτης σφαιρικός με επιμήκη χειρολαβή, 
ευθύγραμμος, ολικής ροής με αμφίπλευρα θηλυκά 
σπειρώματα 1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 9,00   

7 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 40 mm  (Φ 1 1/2  ins) 

Τεμ. 1,00   

8 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 20 mm  (Φ 3/4 ins) 

Τεμ. 2,00   

9 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 63 mm  (Φ 2 1/2 ins) 

Τεμ. 3,00   

10 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
20 mm, 

Τεμ. 97,00   

11 Ταυ από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 20 mm Τεμ. 97,00   

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 20x2,8 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 400,00   

13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 25x3,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00   

14 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00   
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15 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 15,00   

16 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου PP-R με υαλόνημα, 
SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 
mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 25,00   

17 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

Τεμ. 115,00   

18 
Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα και καμπίνα από 
πορσελάνη Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
90 Χ 90 cm 

Τεμ. 17,00   

19 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 
του. 

Τεμ. 25,00   

20 
Νεροχύτης από γρανίτη πλάτους περίπου 50 cm 
μιας σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, 
μήκους 1,00 m 

Τεμ. 8,00   

21 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm Τεμ. 27,00   

22 
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη με 
καπάκι 

Τεμ. 25,00   

23 Πιγκάλ Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες Τεμ. 25,00   

24 
Χαρτοδοχείο Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες 
Χωρητικότητας 5 lt 

Τεμ. 25,00   

25 Σπογγοθήκη επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη πλήρης Τεμ. 17,00   

26 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο Τεμ. 25,00   

27 
Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 
διπλή 

Τεμ. 17,00   

28 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη, 
διπλό. 

Τεμ. 42,00   

29 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 120 l 
Ισχύος 4000 Watt. 

Τεμ. 1,00   

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ4):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ4 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ5 - (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 
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1 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 150 CFM 

Τεμ. 2,00   

2 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 200 CFM 

Τεμ. 4,00   

3 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 300 CFM 

Τεμ. 17,00   

4 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 400 CFM 

Τεμ. 20,00   

5 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 18,00   

6 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-αέρα 
(Split Unit) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 2,00   

7α 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1720 Watt. 

Τεμ. 3,00   

7β 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1970 Watt. 

Τεμ. 1,00   

8 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 230,00   

9 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 25x3,5 mm/πάχος μόνωσης 6 mm 

m 930,00   

10 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 450,00   

11 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 310,00   

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 105,00   

13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

Τεμ. 80,00   

14 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 35μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 450,00   

15 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 54μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 420,00   

16 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 60μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 80,00   

17 
Αντλία In-Line ενδεικτικού τύπου Grundfos TP150-
160/4 ή ισοδύναμη 

Τεμ. 2,00   

18 
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής 
από 30,00 έως & 40,00 m3/h 

Τεμ. 1,00   

19 
Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, με σπείρωμα 
Διατομής 2'' 

Τεμ. 10,00   

20 Φίλτρο νερού Κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins Τεμ 2,00   
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21 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

Τεμ. 3,00   

22 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Φλάντζες χαλύβδινες με 
σπείρωμα Φ 2 

Τεμ. 18,00   

23 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής 
λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 
Διαμέτρου 1 1/2 ins 

Τεμ. 4,00   

24 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 14,00   

25 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
40 mm, 

Τεμ. 70,00   

26 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ50 mm 

Τεμ. 1,00   

27 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 9,00   

28 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ32 mm 

Τεμ. 4,00   

29 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 9,00   

30 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ32 mm 

Τεμ. 3,00   

31 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ25/Φ16 mm 

Τεμ. 148,00   

32 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 1,00   

33 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 17,00   

34 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ32/Φ25 mm 

Τεμ. 28,00   

35 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 63 mm Τεμ. 4,00   

36 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 25 mm Τεμ. 90,00   

37 
Μαστός Αρσενικός Πολυπροπυλενίου Διαμέτρου 
Φ25/ 3/4" 

Τεμ. 206,00   

38 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 3/4'' Τεμ. 285,00   

39 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 3/4 ins 

Τεμ. 200,00   

40 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 

Τεμ. 114,00   

41 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 116,00   

42 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 1/2'' Τεμ. 150,00   

43 
Εύκαμπτος σωλήνας νερού για τη σύνδεση 
συσκευής ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU) διατομής 1/2" 

Τεμ. 170,00   

44 
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 154,00   

45 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 430,00   
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46α 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
63 mm 

Τεμ. 22,00   

46β 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 22,00   

47α 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 8,00   

47β 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 8,00   

48 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 400 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 370 Watt. 

Τεμ. 2,00   

49 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 570 Watt. 

Τεμ. 6,00   

50 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 600 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 780 Watt. 

Τεμ. 12,00   

51 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1030 Watt. 

Τεμ. 4,00   

52 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ,  ύψους 900 mm, 
μήκους 1000 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1600 Watt. 

Τεμ. 13,00   

53 
Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με λαιμό 
συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων 
Ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 50 mm 

Ζευγ. 1,00   

54 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ5):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ5 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ6 - (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 63 m 460,00   

2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 75 m 100,00   
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3 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 40 

m 250,00   

4 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 32 

m 920,00   

5 

Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm 
από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση μήκους 33 
cm 

m 13500,00   

6 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Τεμ. 7,00   

7 

Φίλτρα νερού, σήτας ή δίσκων, πλαστικά, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 1 1/2'' μακρύ. Ενεργού επιφάνειας 510 cm². Max 
παροχής 11,00 m³/h 

Τεμ. 7,00   

8 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm 6 Η/Β Τεμ. 7,00   

9 
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου 8 - 9 στάσεων 

Τεμ. 1,00   

10 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 4 x 1,5 m 250,00   

11 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 x 1,5 m 250,00   

12 Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ63 mm m 450,00   

13 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 

Τεμ. 7,00   

14 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι  ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 

Τεμ. 7,00   

15 
Αντλητικό Συγκρότημα δύο καθέτων πολυβάθμιων 
ανοξείδωτων αντλιών Παροχής 12,5 m3/h  στα 5 bar 

Τεμ. 1,00   

16 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ6):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ6 ολογράφως: 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ7   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

προσφοράς 

Κόστος 
(ευρώ) 

1 Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 5 Τεμ. 2,00   

2 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 7,00   
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3 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 28,00   

4 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 1,00   

5 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 1,00   

6 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου αναλογικός Τεμ. 5,00   

7 Πρίζα ηχείων Τεμ. 2,00   

8 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης xωνευτή Τεμ. 2,00   

9 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 2,00   

10 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 15,00   

11 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 11,00   

12 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 12,00   

12 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, αναλογικός Τεμ. 8,00   

13 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 120,00   

14 

Ηχοσύστημα  ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, 
Ομιλίας και μουσικής,Τελικών ενισχυτών ισχύος 
2x360/240 W, ενδ. τύπου PHILIPS  LBB 1935/00 με 
προενισχυτή ενδ. τύπου LBB 1925/00  και 
μικρόφωνο με κομβίο 

Τεμ. 2,00   

15 Μικροϋλικά τεμ 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  

ΦΠΑ 23%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (Κ7):  

Συνολική δαπάνη προσφοράς Ομάδας Κ7 ολογράφως: 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ:   

ΦΠΑ  23%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

                                     

             Ο προσφέρων  
         (σφραγίδα – υπογραφή)                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ  

…………. 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ευρώ.......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την 

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 

στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  

του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 

της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την 

………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 

εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε   

Διακήρυξη με αρ. 02 / 2013, για την «Προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» 

για το έργο: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: 

 

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ1   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α 

    

2 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α απλός μονοπολικός 

    

3 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α απλός διπολικός 

    

4 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α απλός τριπολικός 

    

5 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

    

6 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α αλλέ ρετούρ διπλός 

    

7 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α αλλέ ρετούρ ενδιάμεσος 

    

8 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

    

9 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 

    

10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 
25 mm2 

    

11 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος 
Διατομής: 4 mm2 

    

12 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 6 mm2 

    

13 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 25 mm2 

    

14 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 
95 mm2 

    

15 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 
3Χ120 mm2 

    

16 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 50 mm2 
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17 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 70 mm2 

    

18 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 95 mm2 

    

19 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος 
Διατομής: 120 mm2 

    

20 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης 
καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ110 

    

21 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ρευματοληπτών - 
Φωτισμού κτιρίου Ι' - Φύλακα. 

    

22 
Ηλεκτρικός Υποπίνακας Ορόφου κτιρίου 
Β' - Ξενώνα. 

    

23 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Διανομών 
κτιρίου Α' - Ιατρικού Κέντρου. 

    

24 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης 
κτιρίου ΣΤ' - Μηχανοστασίου. 

    

25 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18 W 
Διαστάσεων 600 x600 mm. 

    

26 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης 
καλωδίων 6 ατμ. - Σωλήνες Φ110 

    

27 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, με 
ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο 
Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες για 1 
λαμπτήρα 40 W 

    

28 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) 
χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή 
αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες 
για 3 λαμπτήρες 40 W 

    

29 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων (BMS) 

    

30 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ2  -   (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 Κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών     

2 Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού     

3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός     

4 Πατητό κομβίο συναγερμού     

5 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού     

6 
Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό 
ασφαλείας κοινό 

    

7 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός Γομώσεως 6 kg 
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8 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 
φορητός Γομώσεως 6 kg 

    

9 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 
Διατομής 3 Χ 1 X 0.5 mm2 

    

10 
Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 
ζωνών συστήματος κατάσβεσης 

    

11 
Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με 
φιάλες διοξειδίου του άνθρακα 3 των 45 
kg αυτόματου συστήματος 3 φιαλών 

    

12 

Αγωγοί  πολυαιθυλενίου PE-RT  
θερμοσυγκολούμενος ονομαστικής 
πίεσης 16 ατμοσφαιρών εξωτερικής 
διαμέτρου Φ160 mm 

    

13 

Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής  
45,00 m3/h, σε πίεση 8,0 bar και με ισχύ 
πετρελαιοκινητήρα 40 HP.  Θα 
αποτελείται από την αντλία με τον 
πετρελαιοκινητήρα, αντλία νερού 
αντίστοιχης παροχής ηλεκτροκίνητη και 
μικρή αντλία τύπου Jockey, διατήρησης 
της πίεσης και για παροχή που να 
ικανοποιεί τουλάχιστον μία 
πυροσβεστική φωλεά. 

    

14 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ3 - (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 
40 mm 

    

2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 
100 mm 

    

3 Λιποσυλλέκτης νεροχύτη     

4 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα 
χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

    

5 
Σιφώνι νιπτήρα μπάνιου & WC μονό με 
βαλβίδα 

    

6 
Βιολογικός Καθαρισμός υγρών 
αποβλήτων ικανότητας 15 m3/day, 300 
BOD είσοδος,  5 - 20 BOD έξοδος. 

    

7 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ4 - (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 
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1 

Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε 
νιπτήρα ή νεροχύτη με περιστρεφόμενο 
ράμφος τύπου J και μοχλό χειρισμού 
ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου  Φ 1/2 
ins. 

    

2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - 
Διαμέτρου 1/2 ins 

    

3 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

    

4 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, λουτρού  καταιονιστήρα 
με περιοριστή ροής, Διαμέτρου 1/2 ins 

    

5 

Διακόπτης σφαιρικός πεταλούδας, 
γωνιακός, ολικής ροής με αμφίπλευρα 
θηλυκά σπειρώματα 1/2'' Χ 1/2''. 
Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

    

6 

Διακόπτης σφαιρικός με επιμήκη 
χειρολαβή, ευθύγραμμος, ολικής ροής με 
αμφίπλευρα θηλυκά σπειρώματα 1/2''. 
Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

    

7 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball 
valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 
DN 40 mm  (Φ 1 1/2  ins) 

    

8 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball 
valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 
DN 20 mm  (Φ 3/4 ins) 

    

9 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball 
valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 
DN 63 mm  (Φ 2 1/2 ins) 

    

10 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
διαμέτρου 20 mm, 

    

11 
Ταυ από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
διαμέτρου 20 mm 

    

12 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 20x2,8 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

    

13 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 25x3,5 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

    

14 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

    

15 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

    

16 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου PP-R με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 50x6,9 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 
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17 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

    

18 
Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα και 
καμπίνα από πορσελάνη Διαστάσεων 
σκάφης λεκάνης περίπου 90 Χ 90 cm 

    

19 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 

    

20 

Νεροχύτης από γρανίτη πλάτους 
περίπου 50 cm μιας σκάφης Διαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,00 
m 

    

21 
Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 
cm 

    

22 
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη ή 
ανοξείδωτη με καπάκι 

    

23 
Πιγκάλ Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο 
πλήρες 

    

24 
Χαρτοδοχείο Επιχρωμιωμένο ή 
ανοξείδωτο πλήρες Χωρητικότητας 5 lt 

    

25 
Σπογγοθήκη επιχρωμιωμένη ή 
ανοξείδωτη πλήρης 

    

26 
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες 
Επιχρωμιωμένο 

    

27 
Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή 

    

28 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από 
πορσελάνη, διπλό. 

    

29 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 
Χωρητικότητας 120 l Ισχύος 4000 Watt. 

    

30 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ5 - (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής 
αέρος 150 CFM 

    

2 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής 
αέρος 200 CFM 

    

3 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής 
αέρος 300 CFM 

    

4 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής 
αέρος 400 CFM 

    

5 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής 
αέρος 600 CFM 

    

6 
Τοπική κλιματιστική συσκευή 
ανεμιστήρος-αέρα (Split Unit) παροχής 
αέρος 600 CFM 

    



Σελίδα 59 από 72 

7α 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 700 mm, πάχους 150 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 1720 Watt. 

    

7β 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 700 mm, πάχους 150 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 1970 Watt. 

    

8 

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με 
υαλόνημα & μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 
8077/78, ονομ. διαμέτρου 20x2,8 
mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

    

9 

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με 
υαλόνημα & μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 
8077/78, ονομ. διαμέτρου 25x3,5 
mm/πάχος μόνωσης 6 mm 

    

10 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm. 

    

11 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm. 

    

12 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 50x6,9 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm. 

    

13 

Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με 
υαλόνημα, SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 
ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm. 

    

14 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με 
εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ  
διαπερατότητας υδρατμών μ >= 7000 για 
εξωτερική διάμετρο σωλήνα 35μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

    

15 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με 
εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ  
διαπερατότητας υδρατμών μ >= 7000 για 
εξωτερική διάμετρο σωλήνα 54μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

    

16 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με 
εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ  
διαπερατότητας υδρατμών μ >= 7000 για 
εξωτερική διάμετρο σωλήνα 60μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

    

17 
Αντλία In-Line ενδεικτικού τύπου 
Grundfos TP150-160/4 ή ισοδύναμη 

    

18 
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως 
Παροχής από 30,00 έως & 40,00 m3/h 

    

19 
Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, με 
σπείρωμα Διατομής 2'' 

    

20 Φίλτρο νερού Κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins     

21 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό 
κλείσιμο ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

    

22 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Φλάντζες 
χαλύβδινες με σπείρωμα Φ 2 
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23 

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα 
προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού 
τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 
1 1/2 ins 

    

24 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
διαμέτρου 50 mm 

    

25 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
διαμέτρου 40 mm, 

    

26 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ63/Φ50 mm 

    

27 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ63/Φ40 mm 

    

28 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ50/Φ32 mm 

    

29 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ40/Φ25 mm 

    

30 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ40/Φ32 mm 

    

31 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ25/Φ16 mm 

    

32 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. 
Διαμέτρου Φ50/Φ25 mm 

    

33 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. 
Διαμέτρου Φ40/Φ25 mm 

    

34 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. 
Διαμέτρου Φ32/Φ25 mm 

    

35 
Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
63 mm 

    

36 
Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
25 mm 

    

37 
Μαστός Αρσενικός Πολυπροπυλενίου 
Διαμέτρου Φ25/ 3/4" 

    

38 
Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος 
Διατομής Φ 3/4'' 

    

39 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins 

    

40 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ 
χαλύβδινα γαλβανισμένα  ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 3/4 

    

41 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins 

    

42 
Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος 
Διατομής Φ 1/2'' 

    

43 
Εύκαμπτος σωλήνας νερού για τη 
σύνδεση συσκευής ανεμιστήρα-στοιχείου 
(FCU) διατομής 1/2" 

    

44 
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού 
σώματος Διαμέτρου 1/2 ins 

    

45 

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με 
υαλόνημα & μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 
8077/78, ονομ. διαμέτρου 20x2,8 
mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

    

46α 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
Διαμέτρου 63 mm 
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46β 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, 
Διαμέτρου 50 mm 

    

47α 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ50/Φ25 mm 

    

47β 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. 
Διαμέτρου Φ63/Φ40 mm 

    

48 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 400 mm, πάχους 65 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 370 Watt. 

    

49 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 700 mm, πάχους 65 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 570 Watt. 

    

50 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 600 mm, πάχους 100 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 780 Watt. 

    

51 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 
900 mm, μήκους 700 mm, πάχους 100 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 1030 Watt. 

    

52 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ,  ύψους 
900 mm, μήκους 1000 mm, πάχους 100 
mm, με ενσωματωμένη θερμοστατική 
βαλβίδα. Θερμική ισχύς με θερμοκρασίες 
νερού 70/55 °C, 1600 Watt. 

    

53 

Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με λαιμό 
συγκολλήσεως γιά σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων Ονομαστικής πιέσεως 
16 atm Διαμέτρου 50 mm 

    

54 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ6 - (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Φ 63 

    

2 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Φ 75 

    

3 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 40 

    

4 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 32 

    

5 

Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ16 ή 
Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 
σταλάκτες και ριζοαπωθητικό για 
υπόγεια τοποθέτηση μήκους 33 cm 

    

6 

Βάνες ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 
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7 

Φίλτρα νερού, σήτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'' μακρύ. 
Ενεργού επιφάνειας 510 cm². Max 
παροχής 11,00 m³/h 

    

8 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 
cm 6 Η/Β 

    

9 
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 8 - 9 στάσεων 

    

10 
Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 4 
x 1,5 

    

11 
Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 
x 1,5 

    

12 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
Φ63 mm 

    

13 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ 
χαλύβδινα γαλβανισμένα  ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 2 

    

14 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Σταυροί 
χαλύβδινοι γαλβανισμένοι  ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1 1/2 

    

15 
Αντλητικό Συγκρότημα δύο καθέτων 
πολυβάθμιων ανοξείδωτων αντλιών 
Παροχής 12,5 m3/h  στα 5 bar 

    

16 Μικροϋλικά     

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ7   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Κατασκευαστής 
Κωδικός 
Υλικού 

Συμφωνία 
με τεχν. 
Προδια-
γραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης 
και ποιοτικού 
ελέγχου των 

υλικών 

1 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, 
κατηγορίας 5 

    

2 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11     

3 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 
45,διπλή, κατηγορίας 5 

    

4 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου     

5 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας     

6 
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου 
αναλογικός 

    

7 Πρίζα ηχείων     

8 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης xωνευτή     

9 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11     

10 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 
45,διπλή, κατηγορίας 5 

    

11 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου     

12 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας     

12 
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, 
αναλογικός 
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13 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 
Διατομής 3 Χ 1 X 0.5 mm2 

    

14 

Ηχοσύστημα  ηλεκτροακουστικής 
εγκατάστασης, Ομιλίας και 
μουσικής,Τελικών ενισχυτών ισχύος 
2x360/240 W, ενδ. τύπου PHILIPS  LBB 
1935/00 με προενισχυτή ενδ. τύπου LBB 
1925/00  και μικρόφωνο με κομβίο 

    

15 Μικροϋλικά     

 

Ημερομηνία:         Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ./μο- Υπογραφή- Σφραγίδα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ1   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Τεμ. 425,00 1,80 764,64 € 

2 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

Τεμ. 90,00 0,93 83,70 € 

3 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

Τεμ. 62,00 0,89 55,18 € 

4 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός τριπολικός 

Τεμ. 3,00 10,27 30,81 € 

5 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ 

Τεμ. 50,00 1,61 80,50 € 

6 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ διπλός 

Τεμ. 4,00 9,13 36,52 € 

7 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α αλλέ ρετούρ 
ενδιάμεσος 

τεμ. 1,00 1,61 1,61 € 

8 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 
mm2 

m 210,00 0,51 107,10 € 

9 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm2 

m 770,00 0,79 608,30 € 

10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm2 

m 80,00 8,15 652,00 € 

11 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 m 150,00 0,36 54,14 € 

12 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 6 mm2 m 150,00 0,55 81,83 € 

13 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 m 80,00 2,30 184,00 € 

14 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 95 mm2 

m 115,00 53,20 6.118,00 € 

15 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό - Διατομής 3Χ120 mm2 

m 40,00 49,51 1.980,40 € 

16 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm2 m 110,00 11,42 1.255,76 € 

17 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 70 mm2 m 40,00 13,06 522,24 € 

18 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 95 mm2 m 110,00 21,47 2.361,92 € 

19 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος Διατομής: 120 
mm2 

m 40,00 18,32 732,80 € 

20 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 700,00 1,96 1.372,00 € 

21 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ρευματοληπτών - Φωτισμού 
κτιρίου Ι' - Φύλακα. 

τεμ 1,00 178,92 178,92 € 

22 
Ηλεκτρικός Υποπίνακας Ορόφου κτιρίου Β' - 
Ξενώνα. 

τεμ 1,00 4063,54 4.063,54 € 

23 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Διανομών κτιρίου Α' - 
Ιατρικού Κέντρου. 

τεμ 1,00 7525,10 7.525,10 € 

24 
Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης κτιρίου ΣΤ' - 
Μηχανοστασίου. 

τεμ 1,00 3198,74 3.198,74 € 
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25 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18 W Διαστάσεων 
600 x600 mm. 

Τεμ. 83,00 47,16 3.914,28 € 

26 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 
ατμ. - Σωλήνες Φ110 

m 140,00 6,26 876,75 € 

27 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή 
ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 1 
λαμπτήρες 40 W 

Τεμ. 81,00 54,20 4.390,20 € 

28 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 
εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς 
ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας 
ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 3 λαμπτήρες 40 W 

Τεμ. 24,00 62,50 1.500,00 € 

29 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS). 

τεμ 1,00 28330,00 28.330,00 € 

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00 8579,95 8.579,95 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 79.640,92 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 3.982,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ1): 83.622,97 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ2  -   (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών τεμ 7,00 59,20 414,40 € 

2 Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού τεμ 52,00 12,03 625,56 € 

3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός τεμ 12,00 9,70 116,40 € 

4 Πατητό κομβίο συναγερμού τεμ 13,00 6,44 83,72 € 

5 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού τεμ 10,00 25,47 254,70 € 

6 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό τεμ 12,00 8,74 104,88 € 

7 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00 17,05 170,50 € 

8 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg 

τεμ 10,00 58,92 589,20 € 

9 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 1.350,00 0,52 702,00 € 

10 
Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών 
συστήματος κατάσβεσης 

τεμ 1,00 167,90 167,90 € 

11 
Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες 
διοξειδίου του άνθρακα 3 των 45 kg αυτόματου 
συστήματος 3 φιαλών 

τεμ 1,00 1100,00 1.100,00 € 

12 
Αγωγοί  πολυαιθυλενίου PE-RT  
θερμοσυγκολούμενος ονομαστικής πίεσης 16 
ατμοσφαιρών εξωτερικής διαμέτρου Φ160 mm 

μμ 450,00 96,22 43.299,00 € 
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13 

Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής  45,00 m3/h, 
σε πίεση 8,0 bar και με ισχύ πετρελαιοκινητήρα 40 
HP.  Θα αποτελείται από την αντλία με τον 
πετρελαιοκινητήρα, αντλία νερού αντίστοιχης 
παροχής ηλεκτροκίνητη και μικρή αντλία τύπου 
Jockey, διατήρησης της πίεσης και για παροχή που 
να ικανοποιεί τουλάχιστον μία πυροσβεστική φωλεά. 

Τεμ. 1,00 10950,00 10.950,00 € 

14 Μικροϋλικά τεμ 1,00 1894,66 1.894,66 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 60.472,92 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 3.023,65 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ2): 63.496,57 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ  Κ3 - (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm 

m 135,00 1,32 178,61 € 

2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm 

m 95,00 2,01 190,67 € 

3 Λιποσυλλέκτης νεροχύτη Τεμ. 9,00 3,76 33,86 € 

4 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

Τεμ. 24,00 4,10 98,28 € 

5 Σιφώνι νιπτήρα μπάνιου & WC μονό με βαλβίδα Τεμ. 27,00 6,39 172,53 € 

6 
Βιολογικός Καθαρισμός υγρών αποβλήτων 
ικανότητας 15 m3/day, 300 BOD είσοδος,  5 - 20 
BOD έξοδος. 

Τεμ. 1,00 25800,00 25.800,00 € 

7 Μικροϋλικά τεμ 1,00 122,81 122,81 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 26.596,75 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.329,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ3): 27.926,59 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ4 - (ΥΔΡΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 

Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή 
νεροχύτη με περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και 
μοχλό χειρισμού ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου  
Φ 1/2 ins. 

Τεμ. 4,00 44,28 177,12 € 

2 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 24,00 58,84 1.412,16 € 

3 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 6,00 54,00 324,00 € 
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4 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
λουτρού  καταιονιστήρα με περιοριστή ροής, 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 16,00 56,00 896,00 € 

5 
Διακόπτης σφαιρικός πεταλούδας, γωνιακός, ολικής 
ροής με αμφίπλευρα θηλυκά σπειρώματα 1/2'' Χ 
1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 128,00 3,50 448,00 € 

6 
Διακόπτης σφαιρικός με επιμήκη χειρολαβή, 
ευθύγραμμος, ολικής ροής με αμφίπλευρα θηλυκά 
σπειρώματα 1/2''. Ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 

Τεμ. 9,00 3,50 31,50 € 

7 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 40 mm  (Φ 1 1/2  ins) 

Τεμ. 1,00 8,50 8,50 € 

8 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 20 mm  (Φ 3/4 ins) 

Τεμ. 2,00 4,95 9,90 € 

9 
Σφαιρική βαλβίδα  ορειχάλκινη  (ball valve)  πίεσης 
λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. 
διαμέτρου DN 63 mm  (Φ 2 1/2 ins) 

Τεμ. 3,00 14,75 44,25 € 

10 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
20 mm, 

Τεμ. 97,00 5,55 538,20 € 

11 Ταυ από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 20 mm Τεμ. 97,00 7,96 771,88 € 

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 20x2,8 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 400,00 2,99 1.196,00 € 

13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 25x3,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00 5,85 58,50 € 

14 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 10,00 7,81 78,10 € 

15 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 15,00 13,69 205,35 € 

16 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου PP-R με υαλόνημα, 
SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 
mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

m 25,00 7,81 195,25 € 

17 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

Τεμ. 115,00 26,10 3.001,50 € 

18 
Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα και καμπίνα από 
πορσελάνη Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
90 Χ 90 cm 

Τεμ. 17,00 300,58 5.109,81 € 

19 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 
του. 

Τεμ. 25,00 80,00 2.000,00 € 

20 
Νεροχύτης από γρανίτη πλάτους περίπου 50 cm 
μιας σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, 
μήκους 1,00 m 

Τεμ. 8,00 82,60 660,82 € 

21 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm Τεμ. 27,00 25,20 680,40 € 

22 
Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη με 
καπάκι 

Τεμ. 25,00 11,19 279,86 € 

23 Πιγκάλ Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες Τεμ. 25,00 8,50 212,48 € 

24 
Χαρτοδοχείο Επιχρωμιωμένο ή ανοξείδωτο πλήρες 
Χωρητικότητας 5 lt 

Τεμ. 25,00 8,50 212,48 € 

25 Σπογγοθήκη επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη πλήρης Τεμ. 17,00 13,78 234,23 € 

26 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο Τεμ. 25,00 16,56 413,95 € 



Σελίδα 68 από 72 

27 
Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 
διπλή 

Τεμ. 17,00 6,99 118,78 € 

28 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη, 
διπλό. 

Τεμ. 42,00 4,51 189,21 € 

29 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 120 l 
Ισχύος 4000 Watt. 

Τεμ. 1,00 68,85 68,85 € 

30 Μικροϋλικά τεμ 1,00 616,09 616,09 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 20.193,18 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.009,66 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ4): 21.202,84 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ5 - (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 150 CFM 

Τεμ. 2,00 179,45 358,90 € 

2 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 200 CFM 

Τεμ. 4,00 201,74 806,94 € 

3 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 300 CFM 

Τεμ. 17,00 236,80 4.025,60 € 

4 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 400 CFM 

Τεμ. 20,00 273,60 5.472,00 € 

5 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου 
(FCU) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 18,00 309,20 5.565,60 € 

6 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-αέρα 
(Split Unit) παροχής αέρος 600 CFM 

Τεμ. 2,00 650,00 1.300,00 € 

7α 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1720 Watt. 

Τεμ. 3,00 434,98 1.304,93 € 

7β 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 150 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1970 Watt. 

Τεμ. 1,00 434,98 434,98 € 

8 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 230,00 3,28 754,40 € 

9 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 25x3,5 mm/πάχος μόνωσης 6 mm 

m 930,00 5,69 5.291,70 € 

10 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 32x4,4 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 450,00 7,81 3.514,50 € 

11 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 40x5,5 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 310,00 7,81 2.421,10 € 

12 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 50x6,9 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

m 105,00 7,81 820,05 € 
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13 
Σωλήνας Πολυπροπυλενίου με υαλόνημα, SDR 7,4 
κατά DIN 8077/78 ονομ. διαμέτρου 63x8,6 mm / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm. 

Τεμ. 80,00 11,25 900,00 € 

14 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 35μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 450,00 0,80 359,55 € 

15 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 54μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 420,00 2,24 940,70 € 

16 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  διαπερατότητας υδρατμών μ 
>= 7000 για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 60μμ, 
πάχος υλικού 13 μμ. 

m 80,00 2,87 229,84 € 

17 
Αντλία In-Line ενδεικτικού τύπου Grundfos TP150-
160/4 ή ισοδύναμη 

Τεμ. 2,00 925,89 1.851,78 € 

18 
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής 
από 30,00 έως & 40,00 m3/h 

Τεμ. 1,00 729,00 729,00 € 

19 
Βάνα συρταρωτή, ορειχάλκινη, με σπείρωμα 
Διατομής 2'' 

Τεμ. 10,00 9,51 95,10 € 

20 Φίλτρο νερού Κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins Τεμ 2,00 39,48 78,96 € 

21 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

Τεμ. 3,00 271,91 815,74 € 

22 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Φλάντζες χαλύβδινες με 
σπείρωμα Φ 2 

Τεμ. 18,00 2,19 39,42 € 

23 
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής 
λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 
Διαμέτρου 1 1/2 ins 

Τεμ. 4,00 183,80 735,18 € 

24 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 14,00 78,35 1.096,94 € 

25 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, διαμέτρου 
40 mm, 

Τεμ. 70,00 60,00 4.200,00 € 

26 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ50 mm 

Τεμ. 1,00 113,41 113,41 € 

27 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 9,00 108,91 980,17 € 

28 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ32 mm 

Τεμ. 4,00 52,10 208,41 € 

29 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 9,00 40,48 364,30 € 

30 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ40/Φ32 mm 

Τεμ. 3,00 42,35 127,06 € 

31 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ25/Φ16 mm 

Τεμ. 148,00 11,98 1.772,67 € 

32 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 1,00 78,73 78,73 € 

33 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ40/Φ25 mm 

Τεμ. 17,00 59,98 1.019,62 € 

34 
Συστολικό Ταυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 
Φ32/Φ25 mm 

Τεμ. 28,00 34,85 975,87 € 

35 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 63 mm Τεμ. 4,00 200,78 803,13 € 
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36 Tαυ Πολυπροπυλενίου PPR. Διαμέτρου 25 mm Τεμ. 90,00 24,35 2.191,73 € 

37 
Μαστός Αρσενικός Πολυπροπυλενίου Διαμέτρου 
Φ25/ 3/4" 

Τεμ. 206,00 22,18 4.568,57 € 

38 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 3/4'' Τεμ. 285,00 0,81 230,85 € 

39 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 3/4 ins 

Τεμ. 200,00 2,51 501,00 € 

40 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 

Τεμ. 114,00 0,20 23,09 € 

41 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 116,00 2,15 248,82 € 

42 Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 1/2'' Τεμ. 150,00 0,68 102,38 € 

43 
Εύκαμπτος σωλήνας νερού για τη σύνδεση 
συσκευής ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU) διατομής 1/2" 

Τεμ. 170,00 24,54 4.171,80 € 

44 
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος 
Διαμέτρου 1/2 ins 

Τεμ. 154,00 11,94 1.838,76 € 

45 
Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR με υαλόνημα & 
μόνωση SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, ονομ. 
διαμέτρου 20x2,8 mm/πάχος μόνωσης 6 mm. 

m 430,00 4,85 2.085,50 € 

46α 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
63 mm 

Τεμ. 22,00 138,00 3.036,00 € 

46β 
Γωνία 90° από Πολυπροπυλένιο PP-R, Διαμέτρου 
50 mm 

Τεμ. 22,00 76,50 1.683,00 € 

47α 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ50/Φ25 mm 

Τεμ. 8,00 52,10 416,80 € 

47β 
Συστολή Πολυπροπυλενίου PP-R. Διαμέτρου 
Φ63/Φ40 mm 

Τεμ. 8,00 107,46 859,68 € 

48 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 400 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 370 Watt. 

Τεμ. 2,00 33,25 66,50 € 

49 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 65 mm, με ενσωματωμένη 
θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική ισχύς με 
θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 570 Watt. 

Τεμ. 6,00 33,25 199,50 € 

50 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 600 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 780 Watt. 

Τεμ. 12,00 17,76 213,16 € 

51 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, ύψους 900 mm, 
μήκους 700 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1030 Watt. 

Τεμ. 4,00 17,76 71,05 € 

52 

Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ,  ύψους 900 mm, 
μήκους 1000 mm, πάχους 100 mm, με 
ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Θερμική 
ισχύς με θερμοκρασίες νερού 70/55 °C, 1600 Watt. 

Τεμ. 13,00 17,76 230,92 € 

53 
Ζεύγος χαλύβδινων φλαντζών με λαιμό 
συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων 
Ονομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 50 mm 

Ζευγ. 1,00 63,48 63,48 € 

54 Μικροϋλικά τεμ 1,00 2066,69 2.066,69 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 75.455,51 € 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ~7%: 5.850,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ5): 81.306,36 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ6 - (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Υλικού 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 

1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 63 m 460,00 1,82 836,74 € 

2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ 75 m 100,00 1,27 126,65 € 

3 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 40 

m 250,00 0,26 65,88 € 

4 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 32 

m 920,00 0,09 86,02 € 

5 

Σταλακτηφόροι - Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm 
από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση μήκους 33 
cm 

m 
13500,0

0 
0,82 11.130,75 € 

6 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', με 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Τεμ. 7,00 85,00 595,00 € 

7 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 1 1/2'' μακρύ. Ενεργού επιφάνειας 510 cm². Max 
παροχής 11,00 m³/h 

Τεμ. 7,00 68,30 478,08 € 

8 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm 6 Η/Β Τεμ. 7,00 34,56 241,93 € 

9 
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου 8 - 9 στάσεων 

Τεμ. 1,00 216,75 216,75 € 

10 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 4 x 1,5 m 250,00 0,05 13,60 € 

11 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 x 1,5 m 250,00 0,12 30,39 € 

12 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο Φ63 mm m 450,00 40,27 18.122,85 € 

13 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα  ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 

Τεμ. 7,00 9,74 68,19 € 

14 
Μεταλλικά εξαρτήματα - Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι  ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 

Τεμ. 7,00 3,84 26,89 € 

15 
Αντλητικό Συγκροτήμα δύο καθέτων πολυβάθμιων 
ανοξειδώτων αντλιών Παροχής 12,5 m3/h  στα 5 bar 

Τεμ. 1,00 4896,00 4.896,00 € 

16 Μικροϋλικά τεμ 1,00 832,38 832,38 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 37.768,09 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 1.888,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ6): 39.656,50 € 

      

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ7   -   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ) 

Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Κόστος 
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Υλικού 

1 Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 5 Τεμ. 2,00 8,06 16,13 € 

2 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 7,00 9,40 65,77 € 

3 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 28,00 9,40 263,09 € 

4 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 1,00 19,63 19,63 € 

5 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 1,00 7,93 7,93 € 

6 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου αναλογικός Τεμ. 5,00 39,29 196,43 € 

7 Πρίζα ηχείων Τεμ. 2,00 6,47 12,95 € 

8 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης xωνευτή Τεμ. 2,00 3,65 7,31 € 

9 Πρίζα τηλεφώνου διπλή 4 επαφών Rj11 Τεμ. 2,00 7,83 15,66 € 

10 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, 
κατηγορίας 5 

Τεμ. 15,00 7,83 117,45 € 

11 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου Τεμ. 11,00 16,36 179,93 € 

12 Σύστημα μπουτόν εξώθυρας Τεμ. 12,00 6,61 79,29 € 

12 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, αναλογικός Τεμ. 8,00 32,74 261,90 € 

13 
Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1x0.5 mm2 Διατομής 3 Χ 1 
X 0.5 mm2 

m 120,00 0,52 62,40 € 

14 

Ηχοσύστημα  ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, 
Ομιλίας και μουσικής,Τελικών ενισχυτών ισχύος 
2x360/240 W, ενδ. τύπου PHILIPS  LBB 1935/00 με 
προενισχυτή ενδ. τύπου LBB 1925/00  και 
μικρόφωνο με κομβίο 

Τεμ. 2,00 1164,19 2.328,38 € 

15 Μικροϋλικά τεμ 1,00 105,19 105,19 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 3.739,42 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 5%: 186,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Κ7): 3.926,39 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ (Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7) 303.866,79 € 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 17.271,41 € 

ΦΠΑ  23%: 73.861,79 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 395.000,00 € 

 

 

 

 


