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 CPV:44111000-1 (Οηθνδνκηθά Τιηθά) 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ ππέζηεζαλ δηάθνξνη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη δεκνηηθέο ππνδνκέο ζηηο πιεγείζεο απφ ηε ζενκελία ηεο 14εο θαη 15εο 

Οθησβξίνπ 2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Βφιβεο, θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο, πιήγεθε απφ ζπλερείο 

βξνρνπηψζεηο πνιχ κεγάιεο έληαζεο. Η ξνή ηνπ λεξνχ θαη ν φγθνο ησλ θεξηψλ πιηθψλ ήηαλ 

ηφζν κεγάινο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζε δηάθνξνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δεκνηηθέο ππνδνκέο ησλ νπνίσλ ε απνθαηάζηαζή θξίλεηαη επηηαθηηθήο 

αλάγθεο. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ κε αξ. πξση. 9278/18-10-2021 

[ΑΓΑ: ΦΥΗ346ΝΠΙΘ-ΟΗΚ] απφθαζε ηνπ, κήπςξε σε Θατάσταση Έκτακτηρ Ανάγκηρ 

Ξολιτικήρ Ξποστασίαρ ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, τον Γήμο Βόλβηρ τηρ Κ.Δ. 

Θεσσαλονίκηρ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έξι (6) μηνών (έωρ 14-04-2022),γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο, πιεκκχξεο) πνπ εθδειψζεθαλ ζηηο 14 

θαη 15-10-2021. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ. Η επηινγή ησλ πιηθψλ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ 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. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ ην 

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

CPV:44111000-1 (Οηθνδνκηθά Τιηθά). 

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

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37.199,63 €, 

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

Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  

Θ.Α. 02.30.6662.0001 κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΕΖΚΗΩΛ ΑΞΝ ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ». 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ 

ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016, με κπιτήπιο ανάθεσηρ 

την πλέον σςμυέποςσα από οικονομική άποψη πποσυοπά βάσει τιμήρ, ζχκθσλα κε το 

άπθπο 32 (παπάγπαυορ 2, πεπίπτωση γ’) θαη 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 

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. ηα άξζξα 75 – 80 ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΑ’: Φεθηαθή Γηαθάλεηα-Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηνπ Ν. 

4727/20 (ΦΔΚ 184/Α'/23-09-20): «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. 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 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

6. ην 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)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, 

7. ην Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α’/09-03-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 

αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 

πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία», 

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

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

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. ηελ ππ’ αξ. 76928/09.07.2021 (ΦΔΚ 3075/13.07.2021 ηεχρνο Β') Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Δπηθξαηείαο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) 

11. 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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4727-20_fek_184-23-09-2020_teyxos_a/
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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)», 

12. ην N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/Α'/19-07-18): «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

13. ηα άξζξα 43 θαη 44 ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/Α’/01-04-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» θαη 

14. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζέλησλ ινηπψλ (πιελ αλαθεξφκελσλ) Οδεγηψλ, 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ, θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ (Νφκνπ, Π.Γ., 

απφθαζεο θιπ.) ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016.  

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

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

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή απηνχ 

(παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4782/2021), πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

απφδεημεο ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ 

ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπο, ζηνπο πξνο απνθαηάζηαζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη κέξνο ηεο ζπλνιηθά δεηνχκελεο πξνκήζεηαο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην 

ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηε 

ιήςε ηεο εληνιήο παξαγγειίαο ηεο Τπεξεζίαο (ηειεθσληθήο ή θαη γξαπηήο) θαη γηα 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ δηθαηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε ζα ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ 
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Γήκνπ. 

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.141/2020 [ΑΓΑ: ΦΝΘΟΧ9Χ-

Α0Ρ] Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ 

Παξαιαβήο. Καηά ηα ινηπά γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη ηα φζα 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200 – 215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηα άξζξα απηά 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 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, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε 

ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 200 ηνπ 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 0,07 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ N.4605/2019), 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. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 129 ηνπ   

Ν. 4412/2016. 

 

 

 

ΣΑΤΡΟ, 20 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Ε.. &Π.Π. Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   

   

   

ΣΑΚΑΣΖΟΓΛΟΤ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΠΕΣΑΝΘΚΟΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΘΑ ΓΘΑΛΘΔΟΤ ΑΝΔΡΘΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π Ε ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 71/2021 

ΡΗΡΙΝΠ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ               

ΙΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΕΖΚΗΩΛ ΑΞΝ ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝ 

ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 37.199,63 ΔΟΩ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

 CPV:44111000-1 (Οηθνδνκηθά Τιηθά) 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΘΟΗ ΡΠΗΚΔΛΡΝ 

Γθξη ηζηκέλην, ηχπνπ Portland, θαηάιιειν γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο, θνληάκαηνο, 

επηρξίζκαηνο θαη άιισλ κηγκάησλ γηα θαηαζθεπέο θαη παξαγσγή δνκηθψλ πξντφλησλ. Να 

είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο (ρσξίο φγθνπο ή 

ζβψινπο απφ ηζηκέλην πνπ ζθιεξχλζεθε). Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε αλζεθηηθνχο, 

ζθξαγηζκέλνπο, ράξηηλνπο ζάθνπο ησλ 25 kg. 

2. ΑΚΚΝΠ ΞΝΡΑΚΗΠΗΑ 

Άκκνο πνηακίζηα, ελδεηθηηθήο θνθθνκεηξίαο 0 - 4 (mm). 

3. ΑΚΚΝΣΑΙΗΘΝ 

Αδξαλέο, ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ελδεηθηηθήο θνθθνκεηξίαο 8 - 16 (mm). 

4. ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ ΟΖΡΗΛΖ ΒΔΙΡΗΩΠΖΠ ΘΝΛΗΑΚΑΡΩΛ 

Αθξπιηθφ πνιπκεξηθφ γαιάθησκα πνπ πξνζηηζέκελν ζηα ηζηκεληνθνληάκαηα βειηηψλεη 

πνιχπιεπξα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο: αχμεζε πξφζθπζεο κε ην ππφζηξσκα, βειηίσζε 

ειαζηηθφηεηαο, αχμεζε αληνρήο ζε κεραληθή ηξηβή θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο, 

αδηαβξνρνπνίεζε κε ηε ζθξάγηζε ηνπ πνξψδνπο, κείσζε ζπξξίθλσζεο πήμεο θαη απνηξνπή 

ξεγκαηψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή θαη βειηίσζε πιαζηηθφηεηαο, ζπγθξάηεζεο λεξνχ 

θαη εξγαζηκφηεηαο ηνπ λσπνχ θνληάκαηνο. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε δνρεία ησλ 5  kg. 

5. ΞΙΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΡΖΠ ΘΝΛΗΑΚΑΡΩΛ 

Τγξφ πξφζκηθην πνπ πξνζηηζέκελν ζηα ηζηκεληνθνληάκαηα πξνζδίδεη ζε απηά ηελ 

εξγαζηκφηεηα ησλ αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, αληηθαζηζηψληαο πιήξσο ηνλ αζβέζηε. Η 

παξάδνζε ζα γίλεη ζε δνρεία ησλ 5  kgr. 
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6. ΓΝΚΗΘΝ ΞΙΔΓΚΑ Ν92 (ΚΑΟΝ) 

Γνκηθφ πιέγκα Ο92 (καχξν) γηα ρξήζε ζε κε θέξνληα ζηνηρεία (νπιηζκφ ζε ζηξψζεηο 

δαπέδσλ θιπ.). Απνηειείηαη απφ ειεθηξνζπγθνιιεκέλα εγθάξζηα θαη δηακήθε ζχξκαηα απφ 

ράιπβα νπιηζκνχ θαηεγνξίαο  B500A (ΔΛΟΣ 1421-2), δηακέηξνπ 4,2 (mm), ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ βξφγρνπο νξζνγσληθήο δηαηνκήο 150 x 250 (mm). Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε 

θχιια ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 5,00 x 2,15 (m). 

7. ΓΝΚΗΘΝ ΞΙΔΓΚΑ Ρ92 (ΚΑΟΝ) 

Γνκηθφ πιέγκα Σ92 (καχξν) γηα ρξήζε ζε κε θέξνληα ζηνηρεία (νπιηζκφ ζε ζηξψζεηο 

δαπέδσλ θιπ.). Απνηειείηαη απφ ειεθηξνζπγθνιιεκέλα εγθάξζηα θαη δηακήθε ζχξκαηα απφ 

ράιπβα νπιηζκνχ θαηεγνξίαο  B500A (ΔΛΟΣ 1421-2), δηακέηξνπ 4,2 (mm), ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ βξφγρνπο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 150 x 150 (mm). Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε 

θχιια ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 5,00 x 2,15 (m). 

8. ΓΝΚΗΘΝ ΞΙΔΓΚΑ Ρ131  

Γνκηθφ πιέγκα απφ ράιπβα Σ131 γηα ρξήζε ζε κε θέξνληα ζηνηρεία. Γηάκεηξνο ζπξκάησλ: 

5,0 mm. Απνζηάζεηο ζπξκάησλ: 150 x 150 (mm). Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε θχιια 

δηαζηάζεσλ 5,00 x 2,00 (m). 

9. ΠΗΓΖΟΝΠ ΝΞΙΗΠΚΝΠ Ø8 έωρ Ø20  

Δπζχγξακκεο ξάβδνη ζηδήξνπ νπιηζκνχ θπθιηθήο δηαηνκήο θαη δηακέηξνπ απφ 8 έσο 20 

mmγηα ηελ θαηαζθεπή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ φπσο ε θαηαζθεπή 

ζπλδεηήξσλ, ηζεξθηψλ θιπ.  

10. ΠΗΓΖΟΝΓΩΛΗΑ 40x40x3 (mm) 

ηδεξνγσλία ηζνζθειή, πξντφλ ζεξκήο έιαζεο, δηαζηάζεσλ 40x40x3 (mm) θαη κήθνπο 6 (m). 

Καηάιιειε γηα πεξηθξάμεηο, ζηέγαζηξα, ππφζηεγα θιπ. 

11. ΣΑΙΒΓΝΠΩΙΖΛΑΠ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ ΓΑΙΒΑΛΗΠΚΔΛΝΠ 1½’’ ΔΙΑΦΟΗΝ ΡΞΝ  

Υαιπβδνζσιήλαο θαηαζθεπψλ ειαθξηνχ ηχπνπ(θίηξηλνο), γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ (κε 

εκβάπηηζε) γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 1½’’(inches), εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

48 mm (ø48), κε πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 2,00 (mm) θαη κήθνπο 6 (m). Καηάιιεινο γηα 

θαηαζθεπαζηηθέο θαη γεληθέο ρξήζεηο. 

12. ΡΠΗΚΔΛΡΝΠΩΙΖΛΑΠ ø600 (mm) 

Πξνθαηαζθεπαζκέλνο ηζηκεληνζσιήλαο απνρέηεπζεο, ρσξίο επηπξφζζεηε ελίζρπζε νπιηζκνχ, 

θαηαζθεπαζκέλνπο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ζχλδεζεο ηφξκνπ – εληνξκίαο (ΠΣΠ Σ110 

ΤΠΔΥΧΓΔ),ελεξγνχ κήθνπο 1 (m) θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ø 600 (mm). 

13. ΞΙΔΓΚΑ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΞΔΟΗΦΟΑΜΔΩΛ ΒΑΟΔΩΠ ΡΞΝ 2x5 (m) 

Πιέγκα γαιβαληδέ, παξαγφκελν απφ εκίζθιεξν ζχξκα γαιβαληζκέλν ελ’ ζεξκψ, ζε θχιια 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλα, νξζνγψληαο νπήο5 x 10 (cm) (κάηη). Καηάιιειν γηα θαηαζθεπέο βαξένπο 

ηχπνπ. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε θχιια δηαζηάζεσλ 2,00 x 5,00 (m). 

14. ΞΙΔΓΚΑ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΞΝΛΡΑΟΗΠΡΝ ΞΔΟΗΦΟΑΜΔΩΛ 6,0 x 10,0 (cm) x 1,50 (m) 

Πιεγκα γαιβαληδέ, πνληαξηζηφ (ειεθηξνζπγθνιιεκέλν), παξαγφκελν απφ εκίζθιεξν ζχξκα 

πάρνπο 2,70 (mm) (Νν 16), γαιβαληζκέλν ελ’ ζεξκψ. Απνηειείηαη απφ βξφρνπο νξζνγψληνπ 

ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ 6,0 x 10,0 (cm) (κάηη). Ύςνο πιέγκαηνο 1,50 (m). Καηάιιειν γηα 

πεξηθξάμεηο θηεξίσλ, νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θ.α. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε ξνιάησλ 20 (m). 
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15. ΠΟΚΑΡΝΞΙΔΓΚΑ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΞΔΟΗΦΟΑΜΔΩΛ 6,5x6,5 (cm) x 1,20 (m) 

πξκαηφπιεγκα γαιβαληδέ, δηρηπσηφ, παξαγφκελν απφ πιέμε θνηλνχ καιαθνχ ζχξκαηνο πάρνπο 

1,80 (mm) (Νν 12), γαιβαληζκέλνπ ελ’ ζεξκψ. Απνηειείηαη απφ βξφρνπο ξνκβνεηδνχο ζρήκαηνο 

(πιεθηφ) δηαζηάζεσλ 6,5 x 6,5 (cm) (κάηη). Ύςνο πιέγκαηνο 1,20 (m). Καηάιιειν γηα 

πεξηθξάμεηο θηεξίσλ, νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θ.α. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε ξνιά ησλ 25 (m). 

16. ΠΟΚΑ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΓΔΠΗΚΑΡΝΠ Λο7 

Γαιβαληζκέλν ζχξκα ελ’ζεξκψ, δεζίκαηνο, θνηλφ καιαθφ εκπνξίνπ, δηακέηξνπ ø 1,20 (mm) 

(Νν7). Καηάιιειν γηα θάζε είδνπο δεζίκαηα (δεζηέο), ζηεξίμεηο πιεγκάησλ πεξίθξαμεο θιπ. Η 

παξάδνζε ζα γίλεη ζε θνπινχξεο ησλ 2 kg. 

17. ΠΟΚΑ ΓΑΙΒΑΛΗΕΔ ΝΓΗΑ Λο16 

Γαιβαληζκέλν ζχξκα ελ’ ζεξκψ, θνηλφ καιαθφ εκπνξίνπ, δηακέηξνπ ø 2,70 (mm) (Νν 16). 

Καηάιιειν ζαλ ζχξκα ζηήξημεο ζην πςειφηεξν θαη ρακειφηεξν ηκήκα ηεο γξακκήο ησλ 

παζζάισλ «σο νχγηα» γηα ηε ζηήξημε ησλ πιεγκάησλ πεξίθξαμεο. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε 

θνπινχξεο ησλ 25 kg. 

18. ΠΟΚΑ ΚΑΟΝ 

Μαχξν καιαθφ ζχξκα, πάρνπο 3,4 mm(Νν 18)γηα δεζηέο ζηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε θνπινχξεο ησλ 2 kg. 

19. ΘΑΟΦΗΑ 

Καξθηά γηα ρξήζε ζε δηάθνξεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζπλήζσο γαιβαληδέζε δηάθνξα 

κεγέζε, δηαηνκέο θαη είδε.  

20. ΑΠΡΑΟΗ ΚΔΡΑΙΙΝ 

Αληηζθσξηαθφ αιθπδηθφ αζηάξη δηαιχηνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ δηάβξσζε. Να εμαζθαιίδεη ηζρπξή πξφζθπζε κεηαμχ ηεο 

κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο, πςειή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηεο 

κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, θαιππηηθφηεηα θαη αληνρή ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η 

παξάδνζε ζα γίλεη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 750gr. 

21. ΡΠΗΚΔΛΡΝΣΟΩΚΑ ΓΗΑΙΡΝ  

Σζηκεληφρξσκα δηαιχηνπ, γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε δηάθνξα ππνζηξψκαηα (εκθαλή κπεηά, 

ηζηκεληνθνλίεο, αζβεζηνθνλίεο θιπ.). Καηάιιειν γηα ηελ πξνζηαζία δαπέδσλ (ζθάιεο, 

πεδνδξφκηα, απνζήθεο θιπ.) θαη αλζεθηηθφ ζηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε ζπζθεπαζίεο (δνρεία) ησλ 9lt. 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  

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.  

Όια ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο (θαηά 

πεξίπησζε ζε θηβψηηα, ζάθνπο, δνρεία, παιέηεο, δέκαηα θιπ.) νη νπνίεο, θαηά ηελ παξάδνζε 

ηνπο, ζα είλαη θιεηζηέο, ζθξαγηζκέλεο θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. εκαζκέλεο επίζεο κε εηηθέηεο, 
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φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία, ν παξαγσγφο, ν ηχπνο, ηα πξφηππα παξαγσγήο θαη 

ειέγρνπ, ε ηάμε πνηφηεηαο θαη δηαινγήο (θαηά πεξίπησζε), ν ρξφλνο δσήο ηνπο θαζψο θαη φζα 

άιια θαζνξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξφηππα θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

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

κε ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 

ΣΑΤΡΟ, 20 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Ε.. &Π.Π. Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   

   

   

ΣΑΚΑΣΖΟΓΛΟΤ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΠΕΣΑΝΘΚΟΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΘΑ ΓΘΑΛΘΔΟΤ ΑΝΔΡΘΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π Ε ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 71/2021 

ΡΗΡΙΝΠ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ               

ΙΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΕΖΚΗΩΛ ΑΞΝ ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝ 

ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 37.199,63 ΔΟΩ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

 CPV:44111000-1 (Οηθνδνκηθά Τιηθά) 

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΚΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ(ΑΚΟΙ ΣΩΝ 25KG) TEM. 420 3,50 1.470,00 

2 AMMO ΠΟΣΑΜΙΙΑ m3 120 24,50 2.940,00 

3 3 Α (Φίλερ) m3 120 24,50 2.940,00 

4 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ  (5 
kgr) 

ΣΕΜ. 60 16,50 990,00 

5 ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ   (5 kgr) ΣΕΜ. 60 11,30 678,00 

6 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Ο92(ΜΑΤΡΟ) ΣΕΜ. 75 13,00 975,00 

7 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Σ92(ΜΑΤΡΟ) ΣΕΜ. 85 15,00 1.275,00 

8 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Σ131 ΣΕΜ. 60 20,00 1.200,00 

9 ΙΔΗΡΟ ΟΠΛΙΜΟ Ø8 ΕΩ Ø20 KG 700 0,84 588,00 

10 ΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ 40x40x3(mm) ΣΕΜ. 600 10,00 6.000,00 

11 
ΧΑΛΤΒΔΟΩΛΗΝΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝ. 1 ½΄΄ 
ΕΛΑΦΡΙΟΤ ΣΤΠ. 

ΣΕΜ. 130 3,00 390,00 

12 ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΗΝΑ Ø 600(mm) ΣΕΜ. 15 21,00 315,00 

13 
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΒΑΡΕΩ 
ΣΤΠ.2x5(m) 

ΣΕΜ. 75 26,00 1.950,00 

14 
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΝΣΑΡΙΣΟ ΠΕΡΙΦΡ. 
6,0x10,0(cm)x1,50(m) 

ΣΕΜ. 90 46,00 4.140,00 

15 
ΤΡΜΑΣΟΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
ΠΕΡΙΦΡ.6,5x6,5(cm)x1,20(m) 

ΣΕΜ. 90 29,00 2.610,00 

16 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΙΜΑΣΟ Νο 7 KG 40 2,00 80,00 

17 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΤΓΙΑ Νο 16 KG 45 1,50 67,50 
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18 ΤΡΜΑ ΜΑΤΡΟ KG 47 1,60 75,20 

19 ΚΑΡΦΙΑ KG 40 1,40 56,00 

20 ΑΣΑΡΙ ΜΕΣΑΛΛΟΤ (750gr) ΣΕΜ. 70 9,00 630,00 

21 ΣΙΜΕΝΣΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΤΣΟΤ  9L ΣΕΜ. 30 21,00 630,00 

      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 29.999,70 

      ΦΠΑ 24% 7.199,93 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 37.199,63 

 

 

 
 

 

ΣΑΤΡΟ, 20 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 ΣΑΤΡΟ, 21 – 12 - 2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Ε.. &Π.Π. Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

   

   

   

ΣΑΚΑΣΖΟΓΛΟΤ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΠΕΣΑΝΘΚΟΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΘΑ ΓΘΑΛΘΔΟΤ ΑΝΔΡΘΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π Ε ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ξαπατήπηση: 

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.  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 71/2021 

ΡΗΡΙΝΠ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ               

ΙΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΕΖΚΗΩΛ ΑΞΝ ΘΔΝΚΖΛΗΔΠ ΓΖΚΝ 

ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 37.199,63 ΔΟΩ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

CPV:44111000-1 (Οηθνδνκηθά Τιηθά) 

 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

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

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

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

Fax: ………………….……………..……….. 

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

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππ’ αξ. 71/2021 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο 

επηθχιαμε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ. 71/2021 κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 

θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΓΚΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ(ΑΚΟΙ ΣΩΝ 25KG) TEM. 420 

  2 AMMO ΠΟΣΑΜΙΙΑ m3 120 

  3 3 Α (Φίλερ) m3 120 

  
4 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ   
(5 kgr) 

ΣΕΜ. 60 

  5 ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ   (5 kgr) ΣΕΜ. 60 
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6 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Ο92(ΜΑΤΡΟ) ΣΕΜ. 75 

  7 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Σ92(ΜΑΤΡΟ) ΣΕΜ. 85 

  8 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Σ131 ΣΕΜ. 60 

  9 ΙΔΕΡΟ ΟΠΛΙΜΟ Ο8 ΕΩ Ο20 KG 700 

  10 ΙΔΕΡΟΓΩΝΙΑ 40x40x3(mm) ΣΕΜ. 600 

  
11 

ΧΑΛΤΒΔΟΩΛΗΝΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝ. 1 1/2 
ΕΛΑΦΡΙΟΤ ΣΤΠ.  

ΣΕΜ. 130 

  12 ΣΙΜΕΝΣΟΩΛΗΝΑ Ο600(mm) ΣΕΜ. 15 

  
13 

ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΒΑΡΕΩ 
ΣΤΠ.2x5(m) 

ΣΕΜ. 75 

  
14 

ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΟΝΣΑΡΙΣΟ ΠΕΡΙΦΡ. 
6,0x10,0(cm)x1,50(m) 

m2 90 

  
15 

ΤΡΜΑΣΟΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
ΠΕΡΙΦΡ.6,5x6,5(cm)x1,20(m)   

m2 90 

  16 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΙΜΑΣΟ Νο 7       KG 40 

  17 ΤΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΟΤΓΙΑ Νο 16 KG 45 

  18 ΤΡΜΑ ΜΑΤΡΟ KG 47 

  19 ΚΑΡΦΙΑ KG 40 

  20 ΑΣΑΡΙ ΜΕΣΑΛΛΟΤ (750gr) ΣΕΜ. 70 

  21 ΣΙΜΕΝΣΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΤΣΟΤ  9L ΣΕΜ. 30 

  
      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 

      ΦΠΑ 24% 
 

      ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηασρός, …… - …… - 2021 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονομαηεπώνσμο σπογράθονηα και ζθραγίδα επιτείρηζης) 
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