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Αξηζκ. Πξση: 25185 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ                 

Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16), ν Γήκνο Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ 

«ΞρομΪθεια Διδών γιεινΪς», πξνυπνινγηζκνχ 5.499,90 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. (24%), θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, λα εθδειψζεη 

ελδηαθέξνλ ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

ππ’ αξ. 61/2017 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γήκνπ, ηαπξφο Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57014 μΩτρι και ηην ΞαραζκεσΪ 01/12/2017. 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ επηζπλαπηφκελε ππ’ αξ. 61/2017 κειέηε 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Γηα θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην                   

ηει. 23973 30220 & 30221, θαμ 23970 65600 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 ΑΛΑΟΡΖΘΖΘΔ 
 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 και με ηην αριθ. 82/2017 Α.Γ. 

 Ν ΔΛΡΔΡΑΙΚΔΛΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ  

 ΠΚΒΝΙΝΠ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

  

 ΓΔΚΔΟΡΕΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
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ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ πγηεηλήο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο γηα ην έηνο 2017, γηα ηα νπνία δεδνκέλνπ ηεο παιαηφηεηαο ηνπο πξνθχπηεη 

εηεζίσο αλάγθε εξγαζηψλ – επηζθεπψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθχςεη. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522). Κσδηθφο Αξηζκφο 

CPV: 44411000-4 (Δίδε Δγθαηαζηάζεσλ Τγηεηλήο). 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Η 

επηινγή ησλ πιηθψλ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο επηζθεπέο πνπ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ φζνλ αθνξά 

ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα αλάινγεο επηζθεπέο.   

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Ο 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.499,90 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη πξνυπνζέηεη ηελ κεηαθνξά θαη ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν.  

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ  Θ.Α. 02.10.6661.0007 κε ηίηιν: «ΞρομΪθεια Διδών γιεινΪς». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεσθεΫας ανΨθεζη 

(άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2017, με κριηΪριο ανΨθεζης ηην πλΩον ζσμθΩροσζα από 

οικονομικΪ Ψπουη προζθορΨ βΨζει ηιμΪς, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» ηνπ Ν. 3463/06            

(ΦΔΚ 114/Α΄/06): «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-07)  

2. ηελ παξ. 9 ηνπ άλσ άξζξνπ 209 ηνπ άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 
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ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» πνπ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

3. ην άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» ηνπ N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-10): 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

4. ην άξζξν 130 «Σχπνο πκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-14): «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξί ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο έγγξαθνπ ηχπνπ ζχκβαζεο 

5. ην άξζξν 118 «Απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16): 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

6. ηα άξζξα 22 ηνπ N. 4441/16 (ΦΔΚ 227/Α'/06-12-16): «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/16)» 

7. ην Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/Α'/05-08-16): «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

8. ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4447/16 (ΦΔΚ 241/Α'/23-12-16): «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. ηελ ππ’ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/Β’/23-05-17) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4412/16 

10. ηελ ππ’ αξ. 1191/14-03-17 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17): «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, 

ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

απηνχ (παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016). Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη εθάπαμ, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπο, ζηνπο ρψξνπο ησλ πξνο επηζθεπή δεκνηηθψλ θηηξίσλ φπνπ θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Η κεηαθνξά 

ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξ. 200/2017 Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 200 – 215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα 

παξίζηαηαη εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ 
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Ν.4412/2016, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). Δπίζεο 

παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ N.4412/2016), 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 

(ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17)) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξ. 5143/05-12-14 (ΦΔΚ 3335/Β’/14) Απφθαζεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

      ηαπξφο,  20-11-2017 ηαπξφο,  20-11-2017 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ  Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
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ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ πγηεηλήο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο γηα ην έηνο 2017, γηα ηα νπνία δεδνκέλνπ ηεο παιαηφηεηαο ηνπο πξνθχπηεη 

εηεζίσο αλάγθε εξγαζηψλ – επηζθεπψλ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθχςεη. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522). Κσδηθφο Αξηζκφο 

CPV: 44411000-4 (Δίδε Δγθαηαζηάζεσλ Τγηεηλήο). 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.499,90 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Θ.Α. 02.10.6661.0007 κε 

ηίηιν: «ΞρομΪθεια Διδών γιεινΪς». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεσθεΫας ανΨθεζη (άξζξν 

118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ 

Ν. 4412/2017, με κριηΪριο ανΨθεζης ηην πλΩον ζσμθΩροσζα από οικονομικΪ Ψπουη 

προζθορΨ βΨζει ηιμΪς, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

1. ΘΔΟΑΚΗΘΝ ΞΙΑΘΑΘΗ ΓΑΞΔΓΝ 

Κεξακηθφ πιαθάθη δαπέδνπ, 1εο πνηφηεηαο, αλπάισην, αληηνιηζζεηηθφ, ελδεηθηηθνχ πάρνπο        

7 mm θαη πνηθίισλ δηαζηάζεσλ, ρξσκάησλ θαη ζρεδίσλ. Καηάιιειν γηα δάπεδα εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Να έρεη πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα έσο 0,5% ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

πςειή αληνρή ζηνλ παγεηφ θαη ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη πνιχ πςειή 

αληνρή ζηελ ηξηβή θαηά ηελ θαηαπφλεζε θαη ζηελ ράξαμε. Να θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

αληνρήο GROUP 4 - PEI 4 (πιαθίδηα βαξηάο θαηαπφλεζεο γηα ρψξνπο απμεκέλεο θπθινθνξίαο 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ) θαη ζηελ θιίκαθα νιηζζεξφηεηαο ηνπιάρηζηνλ R9 (πςειή 

αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε). Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε παιέηεο. 

2. ΔΘΑΚΞΡΖ ΘΝΙΙΑ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ ΤΖΙΥΛ ΑΛΡΝΣΥΛ 

Δχθακπηε ηζηκεληνεηδήο ιεπθή θφιια πιαθηδίσλ πςειψλ αληνρψλ, κε βάζε ην ηζηκέλην 
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εληζρπκέλε κε πνιπκεξή ζπζηαηηθά (αθξπιηθέο ξεηίλεο), πςειήο αξρηθήο θαη ηειηθήο αληνρήο 

ζπγθφιιεζεο, κεδεληθήο θαηαθφξπθεο νιίζζεζεο, κεγάιεο ειαζηηθφηεηαο θαη αληνρήο ζηελ 

πγξαζία, ηνλ παγεηφ θαη ζηηο έληνλεο ζπζηνινδηαζηνιέο θαη κε κεγάιν αλνηρηφ ρξφλν 

επηθφιιεζεο. Θα είλαη θαηάιιειε γηα επηθφιιεζε πιαθηδίσλ παληφο ηχπνπ (πιαθηδίσλ ρακειήο 

θαη κε απνξξνθεηηθφηεηαο, πιαθηδίσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ θιπ.) ζε νπνηνδήπνηε ππφζηξσκα 

δαπέδνπ ή ηνίρνπ, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ, αθφκα θαη ζε επηθάλεηεο κε ηδηαίηεξα πςειέο 

απαηηήζεηο ζε πξφζθπζε, επθακςία θαη αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζηηο έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο (παιηά ζηξψζε πιαθηδίσλ, κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, γπςνζαλίδεο, ηαξάηζεο, βεξάληεο, 

ζπληξηβάληα θιπ.). Καηάηαμε ζηελ θαηεγνξία C2 TE S1 θαηά ΔΝ 12004 θαη ΔΝ 12002. Η 

παξάδνζε ζα γίλεη ζε αλζεθηηθνχο, ζθξαγηζκέλνπο, ράξηηλνπο ζάθνπο ησλ 15 kg. 

3. ΔΓΣΟΥΚΝΠ ΑΟΚΝΠΡΝΘΝΠ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ (ΚΞΔΕ) 

Έγρξσκνο ηζηκεληνεηδήο αξκφζηνθνο πιαθηδίσλ κε ραιαδηαθά αδξαλή θαη εληζρπκέλνο κε 

αθξπιηθέο ξεηίλεο, πνξζειάληλεο πθήο ζε κπεδ απφρξσζε. Καηάιιεινο γηα ηελ αξκνιφγεζε 

πιαθηδίσλ ηνίρνπ ή δαπέδνπ θάζε είδνπο, ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Η ηειηθή 

επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη λα είλαη πςειψλ κεραληθψλ αληνρψλ, πδαηαπσζεηηθή, άξηζηεο 

ρξσκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο. Δπίζεο λα κελ ζπγθξαηεί ξχπνπο θαη λα κελ 

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ, λα θαζαξίδεηαη θαη λα δνπιεχεηαη εχθνια. Καηάιιεινο 

γηα ελδεηθηηθά πάρε αξκψλ 3 - 15 mm. Καηάηαμε ζηελ θαηεγνξία CG2 WA θαηά ΔΝ 13888. 

Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε αλζεθηηθνχο, ζθξαγηζκέλνπο, πιαζηηθνχο ζάθνπο ησλ 5 kg. 

4. ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΑΕΑΛΑΘΗ ΓΗΑ ΙΔΘΑΛΔΠ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 

Καδαλάθη απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ, ζε ιεπθφ ρξψκα, πιήξεο κε φια ηα εμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο 

(βίδεο, θιάληδεο θιπ.). Να δηαζέηεη κεραληζκφ (δηπιφ κπνπηφλ νηθνλνκίαο) δηπιήο 

ξνήο/εθθέλσζεο ηνπιάρηζηνλ 6/3 lt γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Να πεξηιακβάλεη αζφξπβν θινηέξ, 

παξνρή λεξνχ ½’’ θαη εζσηεξηθή επέλδπζε γηα αζφξπβε ιεηηνπξγία θαη απνθπγή πγξνπνίεζεο. 

Να κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θξεκαζηφ ζηνλ ηνίρν. Καηάιιειν γηα ιεθάλεο πςειήο πίεζεο.  

5. ΙΔΘΑΛΖ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΚΔ ΞΗΠΥ ΠΗΦΥΛΗ (ΞΗΠΥΠΡΝΚΗΑ) 

Λεθάλε πνξζειάλεο, ιεπθή, επηδαπέδηα κε κήθνο ιεθάλεο ηνπιάρηζηνλ 46 (cm), πςειήο 

πίεζεο, κε πίζσ ζηθψλη (πηζσζηνκία) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη ιεπθφ πιαζηηθφ 

θάιπκκα. Να εμαζθαιίδεη πςειή αληνρή ζε νμέα, ζεξκφηεηα, ιεθέδεο, απφμεζε, ζεξκηθφ ζνθ, 

πςειέο κεραληθέο αληνρέο (θάκςε, θξνχζε) θαη κεδεληθή πδαηναπνξνθεηηθφηεηα. 

6. ΘΑΙΚΚΑ ΙΔΘΑΛΖΠ  

Κάιπκκα ιεθάλεο, απφ αλζεθηηθφ αληηβαθηεξηδηαθφ πιαζηηθφ, ζε ιεπθή απφρξσζε. θαηάιιειν 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ιεθάλεο ηππηθψλ δηαζηάζεσλ (universal). Να θαζαξίδεη εχθνια 

θαη λα είλαη εχθνιε θαη ηαρεία ε ηνπνζέηεζή ηνπ. 

7. ΚΞΑΡΑΟΗΑ ΛΗΞΡΖΟΑ  

Αλακεηθηηθή κπαηαξία ληπηήξα κίαο (1) νπήο, θαηαζθεπαζκέλε απφ εηδηθά επεμεξγαζκέλν 

θξάκκα κεηάιισλ, απφρξσζεο ρξσκίνπ – λίθει, κε κεγάιε αληνρή ζηνλ ρξφλν θαη ηε ρξήζε, 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ ράξαμε, ηα αιθαιηθά θαη ηα νμέα ησλ απνξξππαληηθψλ, θαζψο θαη ηα άιαηα 

ηνπ λεξνχ. Να είλαη κνληέξλνπ θαη εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα δηαζέηεη αλακεηθηηθή 

βαιβίδα ξνήο κε πςειφ βαζκφ αθξίβεηαο γηα εχθνιε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο λεξνχ, αζφξπβν κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο Ø40 (mm) κε θεξακηθφ δίζθν κεγάιεο 



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

αληνρήο γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε θαη εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θίλεζεο ηεο 

ιαβήο, εζσηεξηθφ θίιηξν ζπγθξάηεζεο αιάησλ. Να ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, απηφκαηε βαιβίδα ππεξρείιηζεο θαη ζπηξάι ζχλδεζεο.  

8. ΘΝΙΥΛΑ ΛΗΞΡΖΟΑ 

Κνιψλα ληπηήξα πνξζειάλεο, φξζηα, δαπέδνπ, ζε ιεπθή απφρξσζε, ελδεηθηηθνχ χςνπο 65 -70 (cm). 

9. ΛΗΞΡΖΟΑΠ 55x45 (cm) 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο, ζε ιεπθή απφρξσζε, δηαζηάζεσλ 55x45 (cm) θαη ηειηθνχ χςνπο 

82 (cm). Να εμαζθαιίδεη πςειή αληνρή ζε επίζεζε νμέσλ ή βάζεσλ, δεζηνχ λεξνχ, ιεθέδσλ, 

απφμεζεο θαη ζεξκηθνχ ζνθ. Δπίζεο λα έρεη πςειέο κεραληθέο αληνρέο (θάκςε, θξνχζε) θαη 

κεδεληθή πδαηναπνξνθεηηθφηεηα. 

10. ΒΑΙΒΗΓΑ ΛΗΞΡΖΟΑ ΞΑΡΖΡΖ (ΘΙΗΘ – ΘΙΑΘ) 1 ¼" 

Βαιβίδα ληπηήξα, παηεηή (θιηθ - θιαθ) κε δπλαηφηεηα ππεξρείιηζεο, δηακέηξνπ Ø 32 (mm) 

(1 ¼" (ίληζεο)) κε κηθξή ή κεγάιε ηάπα θαη απφρξσζεο ρξσκίνπ – λίθει. Να εμαζθαιίδεηαη 

φηη κε έλα ειαθξχ πάηεκα ε βαιβίδα θηλείηαη πάλσ-θάησ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνζηξάγγηζεο. 

11. ΠΗΦΥΛΗ ΛΗΞΡΖΟΑ ΔΔΙΗΘΡΝ 1 ¼"  

ηθψλη ληπηήξα απφ πνιππξνππιέλην, ιεπθνχ ρξψκαηνο, απνηεινχκελν απφ επέιηθην 

ζσιήλα (ζπηξάι), αθξνθχζηα ελζσκαησκέλα ζην ζσιήλα θαη πεξηζηξεθφκελν κεηαιιηθφ ή 

πιαζηηθφ παμηκάδη. Γηάκεηξν εμφδνπ αθξνθπζίσλ: Ø 32 (mm) (1 ¼" (ίληζεο)). Θεξκνθξαζία 

δηέιεπζεο πγξψλ ηνπιάρηζηνλ 60oC.   

12. ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΠΦΑΗΟΗΘΝΠ ΓΥΛΗΑΘΝΠ ½"x½" 

Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο γσληαθφο, απφρξσζεο ρξσκίνπ – λίθει, κε αξζεληθφ ζπείξσκα δηαζηάζεσλ 

1/2''x1/2'' (ίληζεο), κεηαιιηθφ ρεξνχιη ή πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε θαη ξνδέηα 1/2'' (ίληζα). Να 

εμαζθαιίδεηαη αληνρή ηνπιάρηζηνλ 16 (bar).   

13. ΠΥΙΖΛΑ [ΞΟΑΠΗΛΖ] ΞΝΙΞΟΝΞΙΔΛΗΝ (PPR) Ø 20 (mm)  

σιήλα πνιππξνππιελίνπ (PPR), ρξψκαηνο πξάζηλνπ ρξψκαηνο, δηακέηξνπ Ø 20 (mm) θαη 

κήθνπο 4,00 (m). Αηνμηθή, θαηάιιειε γηα ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ, δεζηνχ θαη θξχνπ. 

Η δνκή ηνπ πιηθνχ θαη ε ιεία πθή ηεο επηθάλεηαο λα εμαζθαιίδνπλ ρακειέο απψιεηεο ηξηβήο 

κε απνηέιεζκα ηε ρακειή αληίζηαζε, ηε κηθξή πηψζε ηεο πίεζεο ζηηο ζσιελψζεηο θαη 

πςειή κείσζε ηνπ δείθηε ήρνπ θαη πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ, δηακέζνπ ησλ ζσιήλσλ. 

Δπίζεο λα έρεη πςειέο κεραληθέο αληνρέο θαη άξηζηε ζπκπεξηθνξά ζην πδξαπιηθφ πιήγκα, 

ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα γηα ηε κείσζε ηεο ζεξκηθήο απψιεηαο ζηα δίθηπα δεζηνχ λεξνχ 

θαη κεγάιν ρξφλν δσήο. Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη αληνρή ζηνλ ρξφλν, ζε ζεξκηθφ ζνθ, ζηε 

δηάβξσζε θαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζε πεξηνρέο φπνπ ην λεξφ είλαη πνιχ ζθιεξφ. Πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 (Bar) ζηνπο 60°C θαη 8 (Bar) ζηνπο 70°C. 

14. ΓΥΛΗΑ [ΞΟΑΠΗΛΖ] ΞΝΙΞΟΝΞΙΔΛΗΝ (PPR) Ø 20 (mm)  

Γσλία, ρξψκαηνο πξάζηλνπ ρξψκαηνο, δηακέηξνπ Ø 20 (mm) θαη γσλίαο 900 ή 450. Δμάξηεκα 

ζχλδεζεο ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ (PPR), θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιππξνππιέλην (PPR) ίδην 

κε απηφ ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα κελ δηαθέξνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζσιήλα απφ ηα 

ππφινηπα εμαξηήκαηα. 



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

15. ΟΑΘΝΟ [ΞΟΑΠΗΛΝ] ΞΝΙΞΟΝΞΙΔΛΗΝ (PPR) ΚΔ ΘΖΙΘΝ ΠΞΔΗΟΥΚΑ 

Ø20(mm)x1/2’’(Ϋνηζα) 

Ραθφξ ηεξκαηηθφ, ρξψκαηνο πξάζηλνπ ρξψκαηνο, κε ζειπθφ ζπείξσκα, δηαηνκήο Ø 20 (mm) 

x 1/2’’ (ίληζα). Δμάξηεκα ζχλδεζεο ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ (PPR), θαηαζθεπαζκέλν απφ 

πνιππξνππιέλην (PPR) ίδην κε απηφ ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα κελ δηαθέξνπλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζσιήλα απφ ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα. Σν νξεηράιθηλν κέξνο ηνπ ξαθφξ λα 

είλαη εληζρπκέλν, βαξέσο ηχπνπ θαη ρακειήο ζθιεξφηεηαο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ξαγίζκαηα 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε εμαξηήκαηα κε ζειπθφ ζπείξσκα θαη λα έρεη θαλάιηα ζπγθξάηεζεο ψζηε 

λα απνθιείεηαη ε εμψιθεπζε ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο απφ ην πιαζηηθφ φηαλ αλαπηχζζνληαη 

δπλάκεηο εθειθπζκνχ ή ζηξέςεο. 

16. ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΖ ΡΔΡΟΑΓΥΛΖ ΠΣΑΟΑ ΓΑΞΔΓΝ ΚΞΑΛΗΝ 12x12 (cm) 

Σεηξάγσλε ζράξα δηαζηάζεσλ 12x12 (cm), βαξέσο ηχπνπ, θηηαγκέλε απφ αλνμείδσην 

κέηαιιν, θαηάιιειε ζε ζηθψληα δαπέδνπ κπάληνπ. Απνηειείηαη απφ ηελ βάζε πνχ 

ηνπνζεηείηαη ζην πάησκα θαη δχν ζράξεο απφ ηηο νπνίεο ή κία είλαη ζηαζεξή θαη ε δεχηεξε 

είλαη θηλεηή - αλνίγεη θαη θιείλεη κε κηα απιή πεξηζηξνθή - πεηπραίλνληαο ην νιηθφ θιείζηκν 

ηνχ ζηθσληνχ θαζψο εθαξκφδεη ή κία κε ηελ άιιε. Να εμαζθαιίδεη εχθνιε ηνπνζέηεζε, 

αληνρή ζηα θαζαξηζηηθά θαη ζηελ ρξήζε θαη αζθάιεηα απφ ηε δηάρπζε δπζάξεζησλ νζκψλ. 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ  

Όια ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε απφδνζε ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζα θέξνπλ ζήκαλζε 

πηζηφηεηαο CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα ειιεληθά θαη δηεζλή 

πξφηππα θαη θαλνληζκνχο.  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηαζθεπήο γλσζηνχ θαη εχθεκνπ νίθνπ, πηζηνπνηεκέλνπ θαηά 

ISO ηφζν σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ.   

Γηα νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά εδάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

ηζρχνπζεο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. 

      ηαπξφο,  20-11-2017 ηαπξφο,  20-11-2017 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ  Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

  
 

 

 ΚΑΟΗΑ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ  ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΑΠΠΑ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Σ.Δ. 



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

                         

 
 
 
 
 
 

  

 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 Α/Α   ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝ 
ΚΝΛAΓΑ 

ΚΔΡΟ. 
ΞΝΠΝΡ. 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ. 
(Δπξψ) 

ΓΑΞΑΛΖ 
(Δπξψ) 

      

1 Κεξακηθφ Πιαθάθη Γαπέδνπ m2 60,00 12,00 720,00 

2 Δχθακπηε Κφιια Πιαθηδίσλ Τςειψλ Αληνρψλ (άθνο 15kg) ηεκ. 12,00 12,00 144,00 

3 Έγρξσκνο Αξκφζηνθνο Πιαθηδίσλ (Μπεδ) ηεκ. 6,00 6,00 36,00 

4 Πιαζηηθφ Καδαλάθη γηα Λεθάλεο Τςειήο Πίεζεο ηεκ. 13,00 35,00 455,00 

5 Λεθάλε Τςειήο Πίεζεο κε Πίζσ ηθψλη (Πηζσζηνκία) ηεκ. 13,00 55,00 715,00 

6 Κάιπκκα Λεθάλεο ηεκ. 13,00 15,00 195,00 

7 Μπαηαξία Νηπηήξα  ηεκ. 13,00 35,00 455,00 

8 Κνιψλα Νηπηήξα  ηεκ. 13,00 28,00 364,00 

9 Νηπηήξαο 55x45(cm) ηεκ. 13,00 60,00 780,00 

10 Βαιβίδα Νηπηήξα Παηεηή (Κιηθ - Κιαθ) 1 ¼" ηεκ. 13,00 14,00 182,00 

11 ηθψλη Νηπηήξα Δπέιηθην 1 ¼"  ηεκ. 13,00 2,80 36,40 

12 Γηαθφπηεο θαηξηθφο Γσληαθφο ½"x½" ηεκ. 30,00 6,50 195,00 

13 σιήλα [Πξάζηλε] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) Ø20(mm) ηεκ. 30,00 1,00 30,00 

14 Γσλία [Πξάζηλε] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) Ø20(mm) ηεκ. 30,00 0,50 15,00 

15 
Ραθφξ [Πξάζηλν] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) κε Θειπθφ 

πείξσκα Ø20(mm)x1/2’’(ίληζα) 
ηεκ. 10,00 3,50 35,00 

16 Αλνμείδσηε Σεηξάγσλε ράξα Γαπέδνπ Μπάληνπ 12x12(cm) ηεκ. 13,00 6,00 78,00 

      
 

 
ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 4.435,40 

      

  

Φ.Ξ.Α. (24%): 1.064,50 

      

  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 5.499,90 

      ηαπξφο,  20-11-2017 ηαπξφο,  20-11-2017 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ  Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
  

 

 ΚΑΟΗΑ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ  ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΞΑΠΠΑ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Σ.Δ. 

 

ΞαραηΪρηζη: 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά 
ηηκέο, γηα φκνηα ή παξεκθεξή πιηθά.  



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

                         

 
 
 
 
 
 

  

 
ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 61/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ  

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.499,90 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Δπσλπκία Δπηρ/ζεο: ……………………………………………….…………………………………...……………………… 

Έδξα: ……………………… (πφιε),  ……… (Σ.Κ.), …………..……………….………… (νδφο), …….… (αξηζκ.), 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: ………………………….……………………………..., Fax: ………………………….…………….. 

Α.Φ.Μ.: ………………………….……………………………..., Γ.Ο.Τ.: ………………………………………….………….. 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝ 
ΚΝΛAΓΑ 

ΚΔΡΟ. 
ΞΝΠΝΡ. 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ. 
(Δπξψ) 

ΓΑΞΑΛΖ 
(Δπξψ) 

      

1 Κεξακηθφ Πιαθάθη Γαπέδνπ m2 60,00 
  

2 Δχθακπηε Κφιια Πιαθηδίσλ Τςειψλ Αληνρψλ (άθνο 15kg) ηεκ. 12,00 
  

3 Έγρξσκνο Αξκφζηνθνο Πιαθηδίσλ (Μπεδ) ηεκ. 6,00 
  

4 Πιαζηηθφ Καδαλάθη γηα Λεθάλεο Τςειήο Πίεζεο ηεκ. 13,00 
  

5 Λεθάλε Τςειήο Πίεζεο κε Πίζσ ηθψλη (Πηζσζηνκία) ηεκ. 13,00 
  

6 Κάιπκκα Λεθάλεο ηεκ. 13,00 
  

7 Μπαηαξία Νηπηήξα  ηεκ. 13,00 
  

8 Κνιψλα Νηπηήξα  ηεκ. 13,00 
  

9 Νηπηήξαο 55x45(cm) ηεκ. 13,00 
  

10 Βαιβίδα Νηπηήξα Παηεηή (Κιηθ - Κιαθ) 1 ¼" ηεκ. 13,00 
  

11 ηθψλη Νηπηήξα Δπέιηθην 1 ¼"  ηεκ. 13,00 
  

12 Γηαθφπηεο θαηξηθφο Γσληαθφο ½"x½" ηεκ. 30,00 
  

13 σιήλα [Πξάζηλε] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) Ø20(mm) ηεκ. 30,00 
  

14 Γσλία [Πξάζηλε] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) Ø20(mm) ηεκ. 30,00 
  

15 
Ραθφξ [Πξάζηλν] Πνιππξνππιελίνπ (PPR) κε Θειπθφ 

πείξσκα Ø20(mm)x1/2’’(ίληζα) 
ηεκ. 10,00 

  

16 Αλνμείδσηε Σεηξάγσλε ράξα Γαπέδνπ Μπάληνπ 12x12(cm) ηεκ. 13,00 
  

      
 

 
ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 

 
      

  

Φ.Ξ.Α. (24%): 
 

      

  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 
 

 

 

Σταυρόσ, …… - …… - 2017 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και ςφραγίδα επιχείρηςησ) 


