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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  αριθμ. 30 /2015 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 

Αντικείμενο: "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την 

αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση 

τμημάτων αυτών για το έτος 2015". 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) προ  Φ.Π.Α., 

για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα 

(12) μήνες. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη προσφορά  

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 14/09/2015,  

Ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 13/10/2015, 

Ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 11/09/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο: 11/09/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ- ΚΗΜΔΗΣ: 11/09/2015 
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ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Έχοντας υπόψη 

 

1. Το Ν. 2286/1995, (Φ.ΕΚ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις  της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. 

2. Ο Ν. 2362/1995, «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.387110 
(Φ.ΕΚ. 141/Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 

3. Το Π.Δ. 60/2007, (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/εκ περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ  

4. » Ο Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄ 13-7-2010 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- πρόγραμμα διαύγεια – και άλλες 
διατάξεις. 

5. Οι διατάξεις του Ν. 4013/11 Σύσταση της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων -  

6. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

7. Η με αριθμό πρωτ Π1/542/4.3.14 εγκύκλιος με θέμα Ενημέρωση για το εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

8. Το υπ αριθμ  απόσπασμα πρακτικού Θέμα 29 02/2015  ΔΣ ΟΑΚ Α.Ε. 
9. Της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών  σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. 

10.  ΤΟ Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός του Δημοσίου» όπως 
ισχύει. 

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων και άλλων διατάξεων 

12. Της υπουργικής απόφασης αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-
2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

 

 

 

  



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε.– Διακήρυξη 30/2015 Σελίδα 4 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει επί της οδού Γολγοθά 2 Όαση 

Βαρυπέτρου Χανίων,  προκηρύσσει: 

1. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα 

χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και 

αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

2. Συνολικός προϋπολογισμός: Συνολικός Προϋπολογισμός:  Εκατόν είκοσι χιλιάδες  ευρώ 

120.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της 

διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

ΥΑπ1/2390/2013. Τέλος, η διακήρυξη αναρτάται και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

4. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr, Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται 

την 13/09/2015 και ώρα 09:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 14/10/2015 και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 στο άρθρο 6 τουΝ. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι  

(6) ημερών πριν από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται η παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε.– Διακήρυξη 30/2015 Σελίδα 5 
 
 

επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί 

σε τέσσερις (4) μέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα υπόψη αιτήματα/ ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και θα 

απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή . τα 

ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr και φέρνουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο 

από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 

εξετάζονται. 

 

Χανιά,  07/ 09/2015 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Λευτέρης Κοπάσης 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:                                                         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:                                               Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     www.promitheus.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 14/09/2015  ημέρα Δευτέρα., ώρα : 9 πμ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                  : 13/10/2015. Ημέρα Τρίτη, ώρα : 12 μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:             20/10/2015 ημέρα Τρίτη,  ώρα :11 π.μ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για 

την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση 

τμημάτων αυτών για το έτος 2015. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:   44163000-0 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  ΝΑΙ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ:  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη του ότι ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά , οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Επίσης 

βαρύνεται με κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε 

ποσοστό 0,10% βάσει του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και  κράτηση 

χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, επί της αξίας  του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ. 

Επίσης κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος που βαρύνει τον προμηθευτή 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Ίδιοι Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα 

(12) μήνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1: Αντικείμενο  Διακήρυξης 

 

 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.  που εδρεύει επί της οδού Γολγοθά 2, Όαση 

Βαρυπέτρου Χανίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με αντικείμενο: 

«Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών 

στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών  για το έτος 

2015».   

Με Συνολικό προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις - Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Τα εργοστάσια στα οποία θα κατασκευαστούν τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να 

είναι πιστοποιημένα. 

2. Η εγκατάσταση από τον προμηθευτή  αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Χανίων ώστε να μπορούν τα συνεργεία του ΟΑΚ ΑΕ να παραλάβουν τα υλικά όποτε τα 

χρειαστούν γιατί η παραλαβή των αγωγών θα γίνει τμηματικά. 

3. Τα υλικά να έχουν σήμανση ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα η χώρα προέλευσης και 

κατασκευής καθώς και η ποιότητα των.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε 

μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, με 

αντικείμενο απασχόλησης τη παραγωγή ή κατασκευή ή και προμήθεια/πώληση ειδών για 

συντήρηση ή και επέκταση αρδευτικών ή υδρευτικών δικτύων, που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του ΕΟΧ (Κρατών μελών της 

Ε.Ε και χωρών της ΕΖΕΣ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

Στην περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, στη προσφορά θα πρέπει να 

αναγράφεται απαραιτήτως το ειδικό τμήμα το Έργου το οποίο θα υλοποιηθεί από κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετέχει. 

Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την 

απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ή του 

ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
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Οι Ενώσεις ή Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν 

υποχρεούνται να λάβουν καθορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 

Ωστόσο, σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ 

Α.Ε.) δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης 

προμήθειας, να ζητήσει να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) – Διαδικτυακή πύλη 

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 

«εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτή κατέχουν από το σύστημα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων.  

2. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

3. Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

4. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

 

 με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX για τις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών ΟΑΚ ΑΕ)  
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5. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής 

χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

6. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Άρθρο 3:  Κατάρτιση και Υποβολή προσφορών 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η 

παρούσα προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν4155/2013 αρθρο11 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του , Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» στο ΠΔ 60/2007 και στο ΠΔ 118/2007. 

2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω τους 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα 

της παρούσης. 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες  

αποδέχονται και παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 

εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον  

οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους  

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

- Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» 
- Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
- Υποφάκελος με την ένδειξη «Επισυναπτόμενα Αρχεία στα Σύστημα» 

 
Όπου φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού 
 
5. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων εργολάβων, τότε αυτή 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά το 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. Τα υπόλοιπα μέλη 
της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής  
 
6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε σημαίνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου  
 
7. Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού)  

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι Προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, τα παρακάτω εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και του ΠΔ.118/2007 (κατά το μέρος 
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που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και της ως άνω απόφασης), 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

Επισήμανση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και 

αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο 

υποβολής και θεώρησης τους, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 

4250/2014.  

Α1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

Π.Δ. 118/2007 και υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Ν. 

4281, άρθρο 157, §1, στοιχ. α) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας ή να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίστηκε στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση εργολάβων, η εγγύηση 

συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Α2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :  

1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του :  

2α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο 

άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι :  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-

29.1.1998 σελ.1)  

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,σελ.1) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1της 

Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 2331/95 και 

τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,  
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v) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  

- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14  

- 31 παρ. 4, 5 και 6  

- 32 παρ. 4 και 5  

- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 

vi) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,  

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 

αλλοδαπό, τότε η δήλωση αυτή αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Για τους συνεταιρισμούς, η δήλωση 

αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

2δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν 

σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

2ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 
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πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα.  

2ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές 

2η. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (πρώην 

Υπ. Ανάπτυξης) κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού .  

2θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  

2ι. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)  

2ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή/έντυπη όπου απαιτείται, προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  

Α3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνονται:  

-δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την 

καταβολή των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες 

κλπ),  

-δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδ.δ,παρ.2 του άρθρου 43 

του Π.Δ60/2007),  

-ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του,  
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- ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης,  

-ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την 

εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 

δημόσιου τομέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για 

την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση, 

σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

-ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,  

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

- ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού 

Α4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 

ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και 

τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και ότι θα 

προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 

118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

•Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης  

•Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να καλύπτεται 

είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων Εγγυητικών Επιστολών των Συμμετεχόντων 

στην Ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των συμμετεχόντων από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Από κάθε οικονομικό 

φορέα- μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης Δ.Σ. ή άλλου 

αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το ποσοστό της 

κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον 

ευθύνης. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

Α5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 

ότι πληρούν τις προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ.4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005, καθώς και πως ο 



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε.– Διακήρυξη 30/2015 Σελίδα 15 
 
 

Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά 

δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

Α6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 

ότι δεν είναι οι ίδιες ούτε συμμετέχει σε αυτές εξωχώρια εταιρεία σε ποσοστό συμμετοχής 

στο κεφάλαιο τους τουλάχιστον 1%.  

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία των παραπάνω υπευθύνων δηλώσεων θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 

Α7. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Α8. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνικο-οικονομική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ανωτέρω 

στοιχεία-δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο. 

Β. Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρον επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά).  

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά 

αρχεία ,pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26.03.2014) και για την αποδοχή τους ή 

μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.  

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς 

Ο (υπο)φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ηλεκτρονικά ο Υποψήφιος 

Προμηθευτής πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω:  

 Τις Τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας  

 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

Υποψήφιου Αναδόχου της Υπηρεσίας.  

Οι Τεχνικές Απαιτήσεις-Προδιαγραφες περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ της διακήρυξης.  

Οι προσφορές δεν μπορούν να δοθούν για τμήμα της ζητούμενης υπηρεσίας. Περιπτώσεις 

Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της 

παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 

περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς.  

Συγκεκριμένα:  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η 

οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 

Διακήρυξη.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον 

(υπο)φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος. Στη 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
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ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη 

διακήρυξη αυτή.  

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

9. Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει κατά την υποβολή της προσφορά του 

να σημάνει, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Άρθρο 4:Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

τουλάχιστον μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 

20/10/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής 

- Τεχνική προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών.  
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιημένη στο Σύστημα αρμόδια 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών.  

Η Επιτροπή μέσω του Συστήματος ιδίως  

1. Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις 

ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής.  

2. Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών  

3. Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και 

τεχνικής αξιολόγησης.  

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της 

τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισμού του ΟΑΚ ΑΕ εκδίδει 

την απόφαση έγκρισης ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω του Συστήματος, για την αποδοχή ή 

την απόρριψη της προσφοράς τους. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά 

από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των 

πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης.  

Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος , στους συμμετέχοντες των 

οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές.  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» οι 

συμμετέχοντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση.  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει, μέσω του Συστήματος στην 

τεχνικοοικονομική αξιολόγηση:  

- Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές  

- Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης.  

- Καταχωρεί τις προσφορές στο συγκριτικό πίνακα  
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- Σε περίπτωση που κατά τη αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύψουν 

απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

τεκμηριώνει την απόρριψη.  

- Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου  

 

Άρθρο 5: Κριτήρια και αξιολόγηση προσφορών   

 

1. Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω υπό παροχή υπηρεσία και την τελική επιλογή 

του προσφέροντα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΚ Α.Ε.  

3. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:  

a. Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς προς τους όρους , προϋποθέσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης ειδικότερα : 

 Τα εργοστάσια στα οποία θα κατασκευαστούν τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να 

είναι πιστοποιημένα. 

 Η εγκατάσταση από τον προμηθευτή  αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Χανίων ώστε να μπορούν τα συνεργεία του ΟΑΚ ΑΕ να παραλάβουν τα υλικά όποτε τα 

χρειαστούν γιατί η παραλαβή των αγωγών θα γίνει τμηματικά. 

 Τα υλικά να έχουν σήμανση ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα η χώρα προέλευσης και 

κατασκευής καθώς και η ποιότητα των. 

b. Η προσφερόμενη τιμή  

5. Για την τελική επιλογή αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 

αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον/στους προσφέροντα/ντες που έχει/χουν κάνει την 

προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 6:Δικαιολογητικά για την κατακύρωση  

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά, 

μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.  
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(i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς) έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους) αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).  

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον 

πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 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 σε πτώχευση. 

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

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης , από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

(iv) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της κοινοποίησης σ αυτόν της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και 

όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 

* Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και 

(iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(v)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν 

πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
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κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, θα πρέπει εκτός των παραπάνω να υποβάλλουν 

και 

 (vi)Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης 

τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

-Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

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.  

-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.  

- 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 άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δύνανται αυτά να αντικατασταθούν 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 προσφέρων. 

Στην ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Επισημαίνεται ότι η ένορκη βεβαίωση έχει διάρκεια ισχύος έξι μήνες από τη σύνταξή της, 

αφού βεβαίως προηγηθεί η έγγραφη δήλωση από τις αρμόδιες Δικαστικές ή Διοικητικές 

αρχές, αδυναμίας έκδοσης των πιστοποιητικών που απαιτούνται.  

Τονίζεται δε ότι η επικύρωση ένορκης βεβαίωσης δεν παρατείνει την ισχύ αυτής, η οποία έχει 

καταληκτική ημερομηνία ισχύος έξι μήνες από την σύνταξή της.  

(vii) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι 

δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό 
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αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, προσκομίζοντας και επικυρωμένο 

αντίγραφο του σχετικού πρακτικού 

(viii) Ονομαστικοποίηση μετοχών:  

-Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες: τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) 

και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.  

-Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες: ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.  

(ix) Οι συνεταιρισμοί, πέρα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλουν και βεβαίωση  

εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

x) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

Ο Υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να καταθέσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική 

ικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 της Οδηγίας 2004/18 και του Π.Δ. 60/2007:  

 Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα 

παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.  

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

 Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί  

Κατά την διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 8 του 

Ν.3310/2005, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, ότι δεν συμμετέχει Εξωχώρια 

εταιρεία στο μετοχικό του κεφάλαιο, όπως αυτή ορίζεται από την ΠΟΛ 

1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 (ΦΕΚ 1590/Β/05), κατά τα αναφερόμενα στην περ. α της παρ. 

4 του άρ. 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρ. 4 του Ν.3414/2005. 
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Επίσης στην κατακύρωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά 

που να αποδεικνύει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005. 

Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο με σήμανση 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του Υποψήφιου Αναδόχου.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Οι δηλώσεις της παρούσης παραγράφου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του υποψήφιου 

αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η ημερομηνία και η ώρα που θα 

αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» θα 

γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος, στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν 

γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται από την πιστοποιημένη 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενου του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/07, η επιτροπή διενέργειας προβαίνει, , στη 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή δεν 

προσκομίσει σε έντυπη μορφή όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή διενέργειας 

ενημερώνει τον ΟΑΚ ΑΕ και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου 

υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της τεχνικοοικονομικής 

αξιολόγησης, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.  

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν 

προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ 

118. 
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Άρθρο 7: Απόρριψη προσφορών 

 

Η Προσφορά του Υποψήφιου Προμηθευτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη:  

- Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών.  

- Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές .  

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.  

- Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης 

στην αλλοδαπή.  

Έλλειψη μετάφρασης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση 

εγκατάστασης στην αλλοδαπή .  

- Έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην 

αλλοδαπή.  

- Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού.  

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.  

- Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 

ορισμένου χρονικού διαστήματος ,αν προκύψει σχετικό ζήτημα.  

- Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή και αντιφατική.  

- Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους (υποχρεωτικές τεχνικές 

απαιτήσεις) όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης.  

- Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

- Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος.  

- Εάν Τα εργοστάσια στα οποία θα κατασκευαστούν τα προς προμήθεια υλικά δεν είναι 

πιστοποιημένα. 

- Μη Εγκατάσταση  αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων ώστε να μπορούν τα 

συνεργεία του ΟΑΚ ΑΕ γιατί η παραλαβή των αγωγών θα γίνει τμηματικά. 
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- Όταν Τα υλικά δεν έχουν σήμανση και δεν φαίνεται ξεκάθαρα η χώρα προέλευσης και 

κατασκευής καθώς και η ποιότητα αυτών.  

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές εφ' όσον στη διακήρυξη 

προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις  

 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 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).  

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  

α. Την ημερομηνία έκδοσης  

β. Τον εκδότη  

γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται  

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 διεκδικήσεως.  

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 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. 
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IV. 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 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για συγκεκριμένο ποσό το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση συμμετοχής εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3, περιλαμβάνει και τα 

ακόλουθα:  

Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά  

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:  

1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

2. ο αριθμός της διακήρυξης  

3. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  

4. η ημερομηνία έκδοσής της  

5. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε η 

αποκηρυσσόμενη υπηρεσία, επιστρέφεται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης εντός τεσσάρων (4)ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 

επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.  

δ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ζητάει η Διακήρυξη. 
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5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και 

τα ακόλουθα:  

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας.  

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

θα είναι αόριστης διάρκειας ή θα ισχύει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης.  

δ. Η αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να απομειούται σταδιακά με 

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την προϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης 

των εργασιών κάθε 6μηνου, με εξαίρεση τα δύο τελευταία εξάμηνα της συμβατικής διάρκειας. 

Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος καλύπτει στο 

σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΟΑΚ ΑΕ ή και τρίτων κατά του αναδόχου που προκύπτει από 

την υλοποίηση ή μη των υπηρεσιών του.  

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Υπηρεσία και θα επιστραφεί στον ανάδοχο 

μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την με όποιο τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, ύστερα 

από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, που θα αφορά την τελική εκκαθάριση, την ποιοτική παραλαβή 

και την εξόφληση των υποχρεώσεων του αναδόχου προς τρίτους (όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικά 

ταμεία κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος δε έχει υποπέσει σε παράβαση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του και ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άθρο25 του Π.Δ. (118\2007) και στις παρ. 1,2,3 

του αρ. 11 της ΥΑ Π1 2390/2013  

 

Άρθρο 9:Προσφυγές 

 

Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ηλεκτρονική 

υπογραφή.  
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Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανή προσφυγή) κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, εντός ανατρεπτικής 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση 

του, απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται 

υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της 

αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της.  

Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, 

άλλως τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.  

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία για την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  

Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 

4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

 

Άρθρο 10:Κρίσεις –Αποτελέσματα 

  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει  με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της: 

 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 της παρούσης. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις Των υπό 

στοιχεία I και II των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07 
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Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής να επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες 

που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4281/2014 

 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 

διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το 

πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης το οποίο υποβάλει στην Επιτροπή Προμηθειών και η οποία το 

κοινοποιεί εγγράφως με fax στους διαγωνιζόμενους. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 

λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 

προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του 

άρθρου 7 της παρούσης.  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση επί του πρακτικού τεχνικής 

αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την 

επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης του. 

Οι υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία συντάσσει 

σχετικό πρακτικό. 

 

Άρθρο11. Κατακύρωση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού -Σύμβαση  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 168 

του Ν.4281/2014 

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κατακύρωση του διαγωνισμού, ο 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ανακοινώνει εγγράφως στον Ανάδοχο τη 

κατακύρωση του διαγωνισμού και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης προμήθειας μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
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λήψης της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4281/2014, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Η σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών και καταρτίζεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τη προσφορά του Αναδόχου και 

τη προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της σύμβασης 

προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.). 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση το αργότερο εντός 15 ημερών   

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1: Παράδοση και παραλαβή του Έργου 

 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή. 

Κατά την διάρκεια της παραλαβής μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  

Μετά την διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό 

πρωτόκολλο  (παραλαβής ή απόρριψης). 

Ο προμηθευτής, είτε και ο ΟΑΚ Α.Ε., δύναται να ζητήσει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, επανεξέταση 

από την δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  

Η παράδοση και η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του Έργου από τον 

Ανάδοχο στους χώρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) θα πρέπει να γίνει 

μέσα στη προθεσμία που έχει οριστεί στη σύμβαση προμήθειας. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του Έργου, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.(ΟΑΚ Α.Ε.), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Επιτροπής Προμηθειών, έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, 

ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. μπορεί να δώσει παράταση της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του Έργου μετά από αίτημα του Αναδόχου στο οποίο θα πρέπει να 

αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης. 

Στη περίπτωση αναιτιολόγητης υπέρβασης της ορισθείσας προθεσμίας ολοκλήρωσης του 

Έργου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο τη καταβολή ποινικής ρήτρας η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας του 

Έργου που δεν έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

Μετά τη παράδοση και πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του Έργου από τον 

Ανάδοχο στους χώρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) η Επιτροπή 

Παραλαβής συντάσσει και υπογράφει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές, προδιαγραφές ή 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε ελαττώματα (σχεδίαση, κατασκευή, υλικά κ.λπ), ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (το οποίο δεν μπορεί 

να ξεπερνά το ήμιση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, αλλιώς ο Οργανισμός Ανάπτυξης 

Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη προμήθεια χωρίς καμία υποχρέωση 

αποζημίωσης του Αναδόχου. 
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Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και διαπιστωθεί ότι το σύνολο του Έργου πληροί τις τεχνικές, 

προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και υπογράφει το Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής του Έργου. 

Άρθρο 2: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση 

 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες, 

ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 7 μέχρι 14 ημέρες, ποσοστό 

3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 14 ημέρες 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Άρθρο 3: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο της παράτασης που του δόθηκε. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή σύμβαση 

όταν: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ΟΑΚ Α.Ε. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αθροιστικά 

ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης κατά περίπτωση. 

 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια 

διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά στον ΟΑΚ Α.Ε. ή τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. 

Άρθρο 4 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

προμηθευτή 

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της  

αξίας των τμηματικών παραγγελιών, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρεις 

(3) μήνες.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΟΑΚ Α.Ε. είτε εγκατάστασής 

του. 

 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την οικονομική υπηρεσία του ΟΑΚ 

Α.Ε. εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντα (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο οποίο θα αναφέρεται ότι: 

1. Τα εργοστάσια στα οποία θα κατασκευαστούν τα προς προμήθεια υλικά θα είναι 

πιστοποιημένα. 

2. Ότι εξασφαλίζεται η  εγκατάσταση από τον προμηθευτή  αποθήκης στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Χανίων ώστε να μπορούν τα συνεργεία του ΟΑΚ ΑΕ να 

παραλάβουν τα υλικά όποτε τα χρειαστούν γιατί η παραλαβή των αγωγών θα γίνει 

τμηματικά. 

3. Τα υλικά θα έχουν σήμανση ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα η χώρα προέλευσης και 

κατασκευής καθώς και η ποιότητα των.  

Τεχνικές απαιτήσεις 

Τα είδη και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών, αναφέρονται στον προϋπολογισμό 

μελέτης που συνοδεύουν την παρούσα, οι προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τα 

αναφερόμενα στον τίτλο υλικά.  

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 

8.0, MRS 10, PE 100) κατά EN12201-2 και DIN 8074 & DIN 8075, κατάλληλοι για πόσιμο νερό, 

συνδεόμενοι μεταξύ τους με τη μέθοδο της αυτογενούς μετωπικής συγκόλλησης. Οι σωλήνες 

θα είναι σε ευθύγραμμα μήκη 12 μ., θα φέρουν τη σήμανση CE και θα προέρχονται από 

εργοστάσιο κατασκευής πιστοποιημένο με τα διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

ότι η παραγωγική του διαδικασία ακολουθεί το ανωτέρω πρότυπο παραγωγής.  

 Τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν τους αγωγούς πολυαιθυλενίου 

είναι: 

 Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή της πρώτης ύλης. 

 Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ, σύμφωνα με την  Αριθμ. οικ.  

14097/757/2012-ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012 Απόφαση του Υφ. Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Τεχνικό φυλλάδιο - Οδηγίες εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 

 Πιστοποιητικά εργοστασιακού ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 
  
Κύριος του έργου (ΚτΕ): ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)  
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης: Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
Αρμόδιο όργανο – κατ΄ αναλογία Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.) σε συμβάσεις έργων: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει με την υπ΄ αριθμ. 3/22-
3-2014  Απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υπογραφή της 
κατακυρωτικής απόφασης – έγκρισης αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού, την έγκριση 
Συγκριτικών Πινάκων, καθώς και την υπογραφή  της αρχικής και τυχόν Συμπληρωματικών 
Συμβάσεων παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 
Αρμόδιο όργανο – κατ΄ αναλογία Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) σε συμβάσεις έργων: 
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Συνεταιρισμός ή Κοινοπραξία ή Ένωση παρόχων 
υπηρεσιών. 
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία  της Σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της 
σύμβασης.  
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών . 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  
Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα της 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
Τεχνικές προδιαγραφές. 
Έντυπο Προσφοράς 
Προσφορά: Ο φάκελος που παραλαμβάνει ο Εργοδότης από τους Διαγωνιζόμενους κατά το 
Διαγωνισμό που περιλαμβάνει: 
Κυρίως φάκελο όπου περιέχονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ο Φάκελος Τεχνικής 
Προσφοράς και ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 
ΤΣΜΕΔΕ: Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
 
Η παρούσα Σ.Υ. αποτελείται από 13 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και 
προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 
περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της σύμβασης στο Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  
 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
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Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 
 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό- Σύμβαση 

 Προκήρυξη 

 Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

 Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  

 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (ΤΠ)  
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Τόπος και χρόνος 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι περιοχές των έργων.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη 
(Προϊστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή 
προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των έργων και  γενικά να παρέχει κάθε 
σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου για την έγκριση 
της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα 
σε 20 ημέρες. 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο   Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε..  
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες για την περαίωση 
του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της 
υπογραφής της και λήγει δώδεκα (12) μήνες μετά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 
παράτασης του χρόνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύμβασης.  
 
2.1.4 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού 
συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  
 
2.1.5 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής  υπηρεσιών μετατεθεί 
χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του 
διαγωνισμού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 
 
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος 
μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 
 
Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 
εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει 
ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό 
έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 
καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου 
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κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 
εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 
γνωστοποίηση των μεταβολών. 
 
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων 
του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 
 
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης  
 
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.  
 
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 
αναλυτικά στο “Τεύχος- Κεφάλαιο Τεχνικών Προδιαγραφών ”. 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
3.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει 
με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού 
αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. 
αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ’ άτομο 
και της νομιμότητα του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει εφ’ όσον προβλέπεται, για την εκτέλεση της 
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει 
άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους 
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης 
τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 
3.3. Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους 
αρμόδιους εκπροσώπους του Εργοδότη σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των 
συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία κι συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους 
ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 
απαιτούμενο γι’ αυτό προσωπικό. 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1  Αμοιβή του αναδόχου 
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Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς. Η αμοιβή 
αυτή μπορεί να αυξηθεί, μέσω συμπληρωματικής σύμβασης, που υπογράφεται μόνον στις 
περιπτώσεις που: 
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, ή 
β) παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών.  
Οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
 
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από 
την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες 
υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.   
 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
ελέγχονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ.  
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 
Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών 
τους. 
Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
 
Διευκρινίζεται ότι :  
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη 
και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 
Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 
 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του 
μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας.   
   
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 
έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα  και κάθε δαπάνη μη ρητά 
κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών 
τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του)  και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση 
των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται και στην παρούσα (παρ. 4.1). 
Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής.  
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4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για 
τις υπολειπόμενες υπηρεσίες. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή 
εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή,  οι επιπτώσεις της διάλυσης 
αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της οικεία νομοθεσίας.  
 
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό και φυσικό αντικείμενο, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα 
(Σ.Π.) και κατάρτιση Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Σ.Σ., που αφορούν σε συμπληρωματικές υπηρεσίες 
- εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.  
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον υπηρεσίες - εργασίες που του 
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 
μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση.  
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή 
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης  ποσού ίσου με το 10% της Σ.Σ.  
 
4.3  Νόμισμα αμοιβής  
 
 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 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).  

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  

α. Την ημερομηνία έκδοσης  

β. Τον εκδότη  

γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται  

δ. Τον αριθμό της εγγύησης  

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
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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 διεκδικήσεως.  

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 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. 

IV. 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 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για συγκεκριμένο ποσό το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση συμμετοχής εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου Δ.3., περιλαμβάνει και 

τα ακόλουθα:  

Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά  

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:  

1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

2. ο αριθμός της διακήρυξης  

3. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  

4. η ημερομηνία έκδοσής της  

5. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε η 

αποκηρυσσόμενη υπηρεσία, επιστρέφεται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 
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καλής εκτέλεσης εντός τεσσάρων (4)ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 

επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.  

δ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ζητάει η Διακήρυξη. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου Δ.3 

και τα ακόλουθα:  

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας.  

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

θα είναι αόριστης διάρκειας ή θα ισχύει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης.  

δ. Η αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να απομειούται σταδιακά με 

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την προϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης 

των εργασιών κάθε 6μηνου, με εξαίρεση τα δύο τελευταία εξάμηνα της συμβατικής διάρκειας. 

Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος καλύπτει στο 

σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΟΑΚ ΑΕ ή και τρίτων κατά του αναδόχου που προκύπτει από 

την υλοποίηση ή μη των υπηρεσιών του.  

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Υπηρεσία και θα επιστραφεί στον ανάδοχο 

μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την με όποιο τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, ύστερα 

από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, που θα αφορά την τελική εκκαθάριση, την ποιοτική παραλαβή 

και την εξόφληση των υποχρεώσεων του αναδόχου προς τρίτους (όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικά 



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε.– Διακήρυξη 30/2015 Σελίδα 42 
 
 

ταμεία κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος δε έχει υποπέσει σε παράβαση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του και ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άθρο25 του Π.Δ. (118\2007) και στις παρ. 1,2,3 
του αρ. 11 της ΥΑ Π1 2390/2013) 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1  Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, βαρύνεται 
με ποινικές ρήτρες ή κυρώσεις, όπως ορίζονται στα διάφορα σημεία της Αναλυτικής 
Προκήρυξης ή/και στην κείμενη νομοθεσία. 
6.2  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Π.Α. και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. 
Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε 
περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 
6.3 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την 
είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του αναδόχου στις εγκαταστάσεις των έργων, ο ανάδοχος 
και ο Εργοδότης θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να 
επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο ανάδοχος θα 
λειτουργεί τα έργα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν 
(εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από τον 
Εργοδότη). 
Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση εργασιακών 
προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος 
6.4  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Εργοδότη αμέσως κάθε 
περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή με 
τους εκπροσώπους του Εργοδότη ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της.  
Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα 
απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στον Εργοδότη γραπτή λεπτομερή αναφορά των 
ενεργειών αυτών. Ο Εργοδότης θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων έκτακτης 
ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια 
του αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου 
παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις 
σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το 
προσωπικό του. 
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω 
πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύει την Προκήρυξη με 
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 
 
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη 
σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές 
οδηγίες. 
 
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 
τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 
 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 
 
8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
 
 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον 
αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή 
θάνατο προσωπικού του αναδόχου. 
 
8.3  Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 
 Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων νόμιμης 
υποκατάστασης του αναδόχου που γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  
 
8.5  Εμπιστευτικότητα 
 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 
 
8.6  Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.6. 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 
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προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
 
8.6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση 
/ διαχείρισή τους . 
 
8.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία 
σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες 
του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
 
την ονομασία και τον τύπο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και  
σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με άλλες κλασικές μεθόδους . 
 
8.8   Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 
8.8.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
 
8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης 
το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 
θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
8.9   Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
8.9.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές 
του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 
την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 
των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 
την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
 
8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
 
8.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση 
νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ -  ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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8.11   Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη.8.12 Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 
συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
9.1  Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 
 Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει. 
 
9.2  Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους της οικεία νομοθεσίας και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 
4.2 και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασμού πληρωμής 
από την Δ.Υ.  
 
Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά την οικεία νομοθεσία και την παρούσα (άρθρο 12). 
 
10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 
 
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Προκήρυξη και την 
παρ. 1.3 της παρούσας. 
 
10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 
διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς 
τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της 
προσφοράς τους. 
 
10.3  Ανωτέρα βία 
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 10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης 
των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία, ή τη σύμβαση. 
 
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές 
πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
 
10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο 
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
11.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 
 Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη. 
 
11.2 Διάλυση της σύμβασης 
 
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση του αναδόχου. 
 
11.2.2 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των 
υπηρεσιών του αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση 
προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο 
ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές. 
 
11.2.3 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει 
να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του 
Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  
υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 
 
11.2.4 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύμβασης. 
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11.2.5 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει 
την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην 
περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 
 
11.2.6 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον 
εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την 
αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της 
διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται 
ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών.  
 
11.2.7 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν 
έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ 
ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις 
σχετικές παρατάσεις. 
 
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 
 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν 
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της 
σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α. 
 
11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 
 
 Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 
Αναδόχου που εκδίδεται από την Δ.Υ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων 
από τον ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να 
υποβάλλει για έλεγχο την τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο (μετά την έκδοση της 
βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
Ο εργοδότης συγκροτεί ειδική επιτροπή παραλαβής των εργασιών που εκτελούνται από τον 
πάροχο της Υπηρεσίας και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών ανά μήνα το οποίο 
επισυνάπτεται στο εκάστοτε χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανάδοχου. 
  Η έγκριση του συνόλου των πρωτοκόλλων παραλαβής αποτελεί την οριστική 
παραλαβή και εκδίδεται με απόφαση της Πρ/νης Αρχής. 
 
Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 
αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  
 
Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1  Νομοθεσία  
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 Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στην Προκήρυξη . 
 
13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 
Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή 
μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με 
κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
 
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
Άρθρο 14  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται νε εφαρμόζει του κανόνες πρόληψης του εργασιακού κινδύνου και 
τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . Έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και 
υγεία των εργαζομένων που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για 

την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., 

ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών  για το έτος 2015"     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή χωρίς ΦΠΑ Δαπάνη 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1.1/2" Λ-Π    (κίτρινα) τεμαχ. 40 1,37 54,80 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΛΑΒ. 2" Λ-Π           (κίτρινα) τεμαχ. 40 1,54 61,60 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ32 (1")                   (κίτρινα) τεμαχ. 40 1,02 40,80 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ Φ40 (1.1/4")            (κίτρινα) τεμαχ. 40 1,54 61,60 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ50(1.1/2")               (κίτρινα) τεμαχ. 40 1,64 65,60 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ63(2")                   (κίτρινα) τεμαχ. 40 2,09 83,60 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ75 (2.1/2")           (κίτρινα) τεμαχ. 40 3,34 133,60 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1" Ο.Π. τεμαχ. 70 5,88 411,60 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1.1/2" Ο.Π. τεμαχ. 70 12,58 880,60 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1.1/4" Ο.Π. τεμαχ. 70 10,28 719,60 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 2" Ο.Π. τεμαχ. 30 25,10 753,00 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 2.1/2" Ο.Π. τεμαχ. 20 41,80 836,00 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4" Ο.Π. τεμαχ. 70 3,27 228,90 

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 3" Ο.Π. τεμαχ. 20 48,20 964,00 

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ.Φ50        (GGG 50) τεμαχ. 5 46,50 232,50 

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ80-16ΑΤΜ  τεμαχ. 5 65,00 325,00 

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ100-16ΑΤΜ τεμαχ. 5 78,00 390,00 

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ125-16ΑΤΜ τεμαχ. 5 112,00 560,00 

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ150-16ΑΤΜ τεμαχ. 10 250,00 2.500,00 

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ200-16ΑΤΜ τεμαχ. 10 255,00 2.550,00 

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ250-16ΑΤΜ τεμαχ. 5 530,00 2.650,00 

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ300-16ΑΤΜ τεμαχ. 5 700,00 3.500,00 
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ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ Kgr. 300 2,57 771,00 

ΓΑΝΤΙΑ ζεύγος 50 2,18 109,00 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOALL ΜΑΥΡΟ ζεύγος 30 27,35 820,50 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ90-45 τεμαχ. 10 15,00 150,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ90-90 τεμαχ. 10 15,85 158,50 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ110-45 τεμαχ. 10 23,30 233,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ110-90 τεμαχ. 10 25,00 250,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ63-90 τεμαχ. 20 18,00 360,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ75-90 τεμαχ. 20 22,00 440,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ140-90 τεμαχ. 20 35,00 700,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ160-90 τεμαχ. 10 92,00 920,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ200-90 τεμαχ. 5 104,00 520,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 0,52 10,40 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1.1/2"     ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 1,02 20,40 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1.1/4"     ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 1,90 38,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 3,47 69,40 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 2.1/2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 6,55 131,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 3/4"       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 0,72 14,40 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 3/4"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 20 0,78 15,60 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1"                       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 100 0,78 78,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1.1/4"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 100 1,22 122,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1.1/2"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 30 2,20 66,00 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 2"                       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  τεμαχ. 50 2,42 121,00 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 2.1/2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 30 6,05 181,50 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ARI 2" 16ΑΤΜ ΠΛΑΣΤ. τεμαχ. 10 120,00 1.200,00 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ  1" 16ΑΤΜ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμαχ. 20 41,00 820,00 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ  2" 16ΑΤΜ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμαχ. 10 45,00 450,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ63                 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-21 

τεμαχ. 30 4,00 120,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ75                  ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-20 

τεμαχ. 10 4,85 48,50 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ90                  ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-20 

τεμαχ. 20 5,45 109,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ110                 ΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-21 

τεμαχ. 50 9,30 465,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ140                ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-21 

τεμαχ. 20 18,00 360,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ160               ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-21 

τεμαχ. 20 19,60 392,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ200                 ΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-21 

τεμαχ. 10 25,00 250,00 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ225                 ΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-22 

τεμαχ. 5 31,50 157,50 

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ250               ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 16-23 

τεμαχ. 5 41,40 207,00 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ110                       ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΤΑΣΙΟΥ 

τεμαχ. 6 18,32 109,92 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ140                       ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΤΑΣΙΟΥ 

τεμαχ. 5 25,00 125,00 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ160                       ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

τεμαχ. 5 27,35 136,75 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ225                       ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

τεμαχ. 2 49,70 99,40 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ280                       ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  

τεμαχ. 2 89,60 179,20 

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ355/350             ΜΕ ISO 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  

τεμαχ. 1 157,50 157,50 
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 2" 90M STD LR τεμαχ. 10 7,50 75,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 3" 90M STD LR τεμαχ. 10 8,30 83,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 4" 90M STD LR τεμαχ. 10 10,00 100,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 6" 90M STD LR τεμαχ. 5 61,71 308,55 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 8" 90M STD LR τεμαχ. 5 112,00 560,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 10" 90M STD LR τεμαχ. 2 212,00 424,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 12" 90M STD LR τεμαχ. 2 315,00 630,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 14" 90M STD LR τεμαχ. 2 475,00 950,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 16" 90M STD LR τεμαχ. 2 548,00 1.096,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 18" 90M STD LR τεμαχ. 2 678,00 1.356,00 

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 20" 90M STD LR τεμαχ. 2 1100,00 2.200,00 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΟΣΤΟΠ DN80/100 τεμαχ. 6 50,00 300,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ63 τεμαχ. 10 4,80 48,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ75 τεμαχ. 10 6,40 64,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ90 τεμαχ. 20 7,20 144,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ110 τεμαχ. 40 8,80 352,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ125 τεμαχ. 5 10,40 52,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ140 τεμαχ. 10 13,40 134,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ160 τεμαχ. 10 14,40 144,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ200 τεμαχ. 5 26,40 132,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ225 τεμαχ. 5 31,20 156,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ250 τεμαχ. 5 38,40 192,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ280 τεμαχ. 5 75,20 376,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ315 τεμαχ. 5 80,00 400,00 

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ355 τεμαχ. 5 180,00 900,00 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 0-16 BAR τεμαχ. 2 4,26 8,52 

ΜΑΣΟΝ Φ63-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO 

τεμαχ. 10 4,26 42,60 

ΜΑΣΟΝ Φ75-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ τεμαχ. 10 5,50 55,00 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO 

ΜΑΣΟΝ Φ90-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO 

τεμαχ. 20 7,70 154,00 

ΜΑΣΟΝ Φ110-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 30 10,60 318,00 

ΜΑΣΟΝ Φ140-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 40 17,50 700,00 

ΜΑΣΟΝ Φ160-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 15 19,80 297,00 

ΜΑΣΟΝ Φ225-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 15 51,50 772,50 

ΜΑΣΟΝ Φ225-10ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 5 49,10 245,50 

ΜΑΣΟΝ Φ280-16 ΑΤΜ PVC  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 10 147,50 1.475,00 

ΜΑΣΟΝ Φ315-16 ΑΤΜ PVC  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 20 195,00 3.900,00 

ΜΑΣΟΝ Φ355-16 ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΜΕ 

ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO 

τεμαχ. 6 208,00 1.248,00 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 200 0,42 84,00 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 50 0,80 40,00 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1.1/4"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 150 0,74 111,00 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 60 1,38 82,80 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 2.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 30 2,87 86,10 

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 3/4"              ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 

τεμαχ. 30 0,32 9,60 

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  3/4"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 30 0,43 12,90 

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10 0,43 4,30 

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10 1,14 11,40 

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1.1/4"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10 1,00 10,00 
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ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. 2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10 4,30 43,00 

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 20 7,00 140,00 

ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. Μ20/1m τεμαχ. 10 6,30 63,00 

ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ τεμαχ. 1 16,80 16,80 

ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛ.2.1/2"          

ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ 

τεμαχ. 10 12,58 125,80 

ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛ.2''                 

ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ 

τεμαχ. 6 4,30 25,80 

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ25 τεμαχ. 100 1,00 100,00 

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ32 τεμαχ. 100 1,30 130,00 

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ40 τεμαχ. 50 2,60 130,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 60-70/250 τεμαχ. 4 33,15 132,60 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 67-77/150 τεμαχ. 4 19,55 78,20 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 80-100/300 τεμαχ. 4 63,75 255,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 95-115/300 τεμαχ. 4 66,70 266,80 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 135-155/300 τεμαχ. 4 72,25 289,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 155-175/300 τεμαχ. 4 74,80 299,20 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 180-200/300 τεμαχ. 4 79,05 316,20 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 215-235/350 τεμαχ. 4 102,00 408,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 235-255/350 τεμαχ. 4 110,50 442,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 295-315/400 τεμαχ. 4 140,25 561,00 

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 275-295/400 τεμαχ. 4 132,60 530,40 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.1/4"            ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 10 6,35 63,50 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"                   ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 20 7,13 142,60 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.1/2"             ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 20 9,50 190,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ25Χ25 τεμαχ. 10 1,30 13,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ32Χ32 τεμαχ. 10 1,80 18,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ40Χ40 τεμαχ. 10 2,20 22,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ50Χ50 τεμαχ. 10 3,07 30,70 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ63Χ63 τεμαχ. 5 5,00 25,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ75Χ75 τεμαχ. 5 7,52 37,60 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4'' Χ 1/2 " τεμαχ. 10 0,80 8,00 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1'' Χ 3/4 " τεμαχ. 50 0,62 31,00 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/2'' Χ 1 " τεμαχ. 20 1,48 29,60 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/2'' Χ 1 .1/4" τεμαχ. 30 1,48 44,40 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/4'' Χ 3/4" τεμαχ. 5 1,02 5,10 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/4'' Χ 1" τεμαχ. 5 1,02 5,10 

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1" τεμαχ. 50 1,72 86,00 

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1.1/2" τεμαχ. 10 1,88 18,80 

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1.1/4" τεμαχ. 20 1,88 37,60 

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.1/2" Χ 1" τεμαχ. 50 3,66 183,00 

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,1/2'' Χ 2 " τεμαχ. 50 3,96 198,00 

ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ110Χ90   ΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡ.ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  PN 16-21 

τεμαχ. 30 18,50 555,00 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 64-67 τεμαχ. 10 0,80 8,00 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 80-87 τεμαχ. 18 0,90 16,20 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 92-97 τεμαχ. 18 1,10 19,80 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 104-115 τεμαχ. 18 1,90 34,20 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1.1/2"    τεμαχ. 18 1,05 18,90 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1.1/4"    τεμαχ. 18 1,05 18,90 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 2"         τεμαχ. 20 1,10 22,00 

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 2.1/2"   τεμαχ. 20 1,10 22,00 

ΣΩΛ. Φ90-16 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 200 4,55 910,00 

ΣΩΛ. Φ90-16 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 300 4,55 1.365,00 

ΣΩΛ. Φ110-10 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 400 4,95 1.980,00 

ΣΩΛ. Φ110-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 300 6,75 2.025,00 

ΣΩΛ. Φ110-16 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 390 6,75 2.632,50 

ΣΩΛ. Φ140-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 350 10,90 3.815,00 
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ΣΩΛ. Φ160-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 200 13,40 2.680,00 

ΣΩΛ. Φ160-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 200 14,30 2.860,00 

ΣΩΛ. Φ200-10 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 200 15,05 3.010,00 

ΣΩΛ. Φ225-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 100 29,20 2.920,00 

ΣΩΛ. Φ225-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 100 23,60 2.360,00 

ΣΩΛ. Φ280-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 100 41,60 4.160,00 

ΣΩΛ. Φ280-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 100 48,45 4.845,00 

ΣΩΛ. Φ315-16 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 100 59,40 5.940,00 

ΣΩΛ. Φ355-16 ATM PVC μέτρα 150 79,20 11.880,00 

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΑΣΠΡΗ τεμαχ. 30 2,40 72,00 

ΤΑΠΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΧΥΤ/ΡΗ τεμαχ. 50 4,26 213,00 

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1" τεμαχ. 10 0,85 8,50 

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1.1/4" τεμαχ. 10 1,40 14,00 

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1.1/2" τεμαχ. 10 1,88 18,80 

ΤΑΦ. ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 2" τεμαχ. 20 2,97 59,40 

ΤΑΦ. ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 2.1/2" τεμαχ. 90 7,47 672,30 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ100 2 ΣΤΟΜΙΩΝ     (ΤΥΠΟΥ 

ΕΥΔΟΥ) 

τεμαχ. 2 279,98 559,96 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ100 4 ΣΤΟΜΙΩΝ     (ΤΥΠΟΥ 

ΕΥΔΟΥ) 

τεμαχ. 1 320,00 320,00 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΙΓΩΝΟ τεμαχ. 20 7,20 144,00 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΠΑ ΤΡΙΓ. ΥΔΡΟΜ/ΟΥ τεμαχ. 20 6,00 120,00 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ τεμαχ. 5 70,00 350,00 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝ.ΛΑΣΤΙΧΑ τεμαχ. 50 2,20 110,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 τεμαχ. 100 1,15 115,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ125 τεμαχ. 30 1,30 39,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ150 τεμαχ. 10 1,60 16,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 τεμαχ. 10 2,40 24,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ250 τεμαχ. 10 2,70 27,00 
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ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ300 τεμαχ. 10 5,20 52,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ80 τεμαχ. 50 1,05 52,50 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ50 τεμαχ. 30 0,85 25,50 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63 τεμαχ. 10 4,40 44,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ80 τεμαχ. 5 8,10 40,50 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ100       PN 16 τεμαχ. 30 8,60 258,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ125-141,6-5"     PN 16 τεμαχ. 5 10,40 52,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ150 τεμαχ. 10 10,60 106,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ200 τεμαχ. 10 14,40 144,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ250 Β.Τ τεμαχ. 6 23,60 141,60 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ300 τεμαχ. 4 45,60 182,40 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ50 τεμαχ. 10 3,50 35,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ50 

τεμαχ. 10 7,56 75,60 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ80 

τεμαχ. 40 9,94 397,60 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ100 

τεμαχ. 20 11,20 224,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ125 

τεμαχ. 10 14,70 147,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ150 

τεμαχ. 10 18,90 189,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ200 

τεμαχ. 10 25,20 252,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ250 

τεμαχ. 6 31,50 189,00 

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ300 

τεμαχ. 20 38,50 770,00 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΤΑΙΝΙΕΣ  

τεμαχ. 15 14,40 216,00 

Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση 

με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ63-Φ100 

Kgr. 500 2,50 1.250,00 
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Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση 

με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ110-Φ300 

Kgr. 500 2,20 1.100,00 

Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με 

λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση 

με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ350-Φ1000 

Kgr. 500 2,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ        120.000,00 

Φ.Π.Α 23%       27.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       147.600,00 

          

          

ΧΑΝΙΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2015     ΧΑΝΙΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

2015 

  

      Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ         

      Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    

      ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  

         

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ        

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ   

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Αριθμ. πρωτ.: ΧΧ/ ΧΧ-ΧΧ-2015    Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 

Αρ. Πρωτ.                     Χανιά:     /  /2015 

            Αναρτητέα στο Διαδίκτυο     

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών 

στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 

2015) 

 

Στα Χανιά, σήμερα την χχη …………………. του έτους 2015, ημέρα……………………….., στην Όαση 

Βαρυπέτρου Χανίων ανάμεσα  

αφενός στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε» (εφεξής 

ΟΑΚ Α.Ε) (Α.Φ.Μ. 094085574, ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ) εδρεύουσας στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων 

νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από το Διευθύνοντα σύμβουλο αυτής Κοπάση 

Ελευθέριο, κάτοικο Χανίων, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 473075 ΑΔΤ του ΤΑ Χανίων, δυνάμει του 

από 1/2013 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της ΟΑΚ Α.Ε η οποία χάριν συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα καλείται «Εργοδότης» και   

αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………………...», ΑΦΜ …………….., Δ/νση Λ. 

…………………….., …………………., Τ.Κ. ………………… . νομίμως εκπροσωπούμενης από το 

…………………..κατόχου του με αριθμό ………….. ΑΔΤ του …………………………….., ο οποίος χάριν 

συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα καλείται «Ανάδοχος». 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

 τον νόμο  4138/19-03-2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 72/19-03-2013) κεφάλαιο Β - 
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρθρο 2  
περί συστάσεως της Ο.Α.Κ .Α.Ε. 

 την αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
διακαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση 
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ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΦΕΚ τ.Β 1473/18-06-2013). 

 Την αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μελών του Δ.Σ της Ο.Α.Κ Α.Ε. (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 284/20-06-2013) . 

 Το υπ’ αριθμ. 1/2013 Συμβούλιο του Ο.Α.Κ Α.Ε. (Η.Δ.1) περί αρμοδιοτήτων του 
Διευθύνοντα Συμβούλου για αναθέσεις κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε) (ΦΕΚ Β  
2836/7-11-2013) 

  Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» το Π.Δ. 60/2007 καθώς και 
τον ν. 2286/95 ως ισχύει.  

 Την εισήγηση – Υπηρεσιακό Σημείωμα (Αρ. Πρωτ: ……../…………, ΑΔΑΜ: …………..). 

 Την έγκριση εισήγησης (Αρ. Πρωτ :………………….., ΑΔΑ: ………………, ΑΔΑΜ: …………..) 

 Την προκήρυξη (Αρ. Πρωτ: ……../…………, ΑΔΑΜ: …………..).  

 Την εισήγηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση» (Αρ. Πρωτ: ……./………….) 

 Την έγκριση Ανάθεσης (Αρ. Πρωτ: …………/………, ΑΔΑ: ……) 

 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Αρ. Πρωτ: ./……………., ΑΔΑ: …………….) 

 Το γεγονός ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, 
παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση 
τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μετά από την υπ. αριθμ 30/2015 διακήρυξη του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τις ανάγκες «Προμήθειας 
σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά 
δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015» της 

διεύθυνσης Υδραυλικών της Ο.Α.Κ. Α.Ε. Μειοδότης κατά τον ανωτέρω Διαγωνισμό του ως άνω 
έργου, ανεδείχθη ο πρώτος των διαγωνιζομένων, η εταιρεία «……….», ΑΦΜ       , με έδρα επί 
της οδού ………. ….., τηλ. …….. και στον οποίο κατακυρώθηκε, με την αριθμ. χχ/χχ-χχχ-2015 
απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Α.Κ Α.Ε.. Η απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γνωστοποιήθηκε στον μειοδότη και εκλήθη να υπογράψει την παρούσα 
σύμβαση. 

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ο Εργοδότης, αναθέτει στον Ανάδοχο «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα 
χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και 
αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015» της διεύθυνσης Υδραυλικών του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του αναδόχου………………………………… η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Με την προσφορά του ο ανάδοχος εγγυήθηκε 
τη ορθή λειτουργία του υλικού σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή αντίγραφο της 
οποίας υποβλήθηκε με την προσφορά.  
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Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της Διακήρυξης, της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Περιγραφής, της προσφοράς με ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2015 του 
μειοδότη και των λοιπών συμβατικών στοιχείων. 

Η Διευθύνουσα υπηρεσία του έργου θα είναι η Διεύθυνση Υδραυλικών έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την χχ/χχχ/2015 έως 

και χχ/χ/χχχχ. Μπορεί να δοθεί παράταση στο χρόνο εκτέλεσης για μια φορά μετά από αίτημα 

του αναδόχου και αποδοχή εκ μέρους της υπηρεσίας του αντίστοιχου αιτήματος εάν 

συντρέχει προς τούτο λόγος. Με την παράδοση του υλικού προβλέπεται διαδικασία εκδόσεως 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΟΑΚ Α.Ε.  

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν ολοκληρώσει το έργο μέσα στον συμβατικό 
χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 Το τίμημα για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου συμφωνείται στο ποσό των 
………………….. ευρώ (……..€) χωρίς Φ.Π.Α. 23% ,ήτο το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 
…………………… ευρώ …………………….. (€).με Φ.Π.Α. 

 Το τίμημα αυτό θα προκύψει τιμολογώντας σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Με βάση τα τεμάχια που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος στον Ο.Α.Κ. Α.Ε θα εκδοθούν τα 
αντίστοιχα τιμολόγια που θα εξοφλούνται από τον εργοδότη εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή. 

Το τίμημα είναι σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται για οποιονδήποτε λόγο με την 
έκδοση αντίστοιχου παραστατικού-τιμολογίου στο όνομα του εργοδότη και την προσκόμιση 
των νόμιμων δικαιολογητικών στην ΟΑΚ Α.Ε.  

Οι πιστώσεις για την προμήθεια αυτή θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Κ για 
το έτος 2015. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1.Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την προσφορά, να μην παρουσιάζουν οποιοδήποτε ελάττωμα κρυφό ή φανερό και αν αυτό 
συμβεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την σχετική όχληση του πρώτου συμβαλλόμενου, άλλως η Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα έχει δικαίωμα να 
ακυρώσει τη συγκεκριμένη παραγγελία χωρίς να οφείλει το οφειλόμενο τίμημα.  
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Ύπαρξη αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων ώστε να μπορούν τα συνεργεία 

του ΟΑΚ ΑΕ να έχουν άμεση πρόσβαση, γιατί η παραλαβή των αγωγών θα γίνει τμηματικά. 

 

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το παραπάνω έργο σύμφωνα με την προσφορά που 
υποβλήθηκε και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας καθώς και τους όρους 
του διαγωνισμού. Στην συμφωνηθείσα τιμή εκτός από την αξία των υπό προμήθεια ειδών 
περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και 
εγκαταστάσεως αυτών. Οι συμφωνηθείσες τιμές που καθορίζονται από την σύμβαση δεν 
υπόκεινται σε μεταβολή, συμπεριλαμβάνουν φόρους, δασμούς, άλλα δημόσια τέλη και λοιπές 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, εκτός από τον ΦΠΑ ενώ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε 
άλλη υποχρέωση, όπως ασφαλιστικές εισφορές, φόρους τέλη, άδειες και επιδόματα 
εργαζομένων. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας είναι οι νόμιμες κρατήσεις και βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Στις κρατήσεις περιλαμβάνεται και η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας 
κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το παραπάνω έργο με προσωπικό της απολύτου 
επιλογής του, το οποίο ο ίδιος θα επιβλέπει και στο οποίο θα καταβάλει τις αμοιβές και τις 
ασφαλιστικές εισφορές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί έμπειρο και κατάλληλο 
προσωπικό κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που 
τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου, σ' αυτόν και το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει, καθώς και σε κάθε τρίτο πρόσωπο και υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για αποτροπή πιθανών κινδύνων. 

4. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε ζημιά η απώλεια των προϊόντων του έργου που θα 
παραδοθούν, μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής , εκτός αν η ζημιά ή απώλεια 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του εργοδότη. 

5. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει το δικαίωμα του Εργοδότη για μονόπλευρη λύση της σύμβασης 
στη περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, από την παρούσα σύμβαση, εργασιών και 
υποχρεώσεων πέραν του άρθρου 5. 

6. Για την καλή εκτέλεση της εργολαβίας και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε στον εργοδότη (ΟΑΚ Α.Ε.)  την παρακάτω εγγυητική 
επιστολή. 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης από την …………. με αριθμό ……../…………… και με αριθ 
πρωτ ./……. που αντιστοιχεί στο ποσό των ………………… ευρώ . (…………………. €). 

7. Όλοι οι όροι της σύμβασης αυτής, θεωρούνται ουσιώδεις, ενώ η μη τήρηση τους από 
μέρους του αναδόχου, συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης και την έκπτωση αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωση των 
συμβατικών των υποχρεώσεων αν η παράλειψη αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν 
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ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως 
αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση ή παράταση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο το οποίο θα 
υπογράφεται με κοινή συνεννόηση και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.Για τα θέματα που δεν ορίζονται ξεκάθαρα στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι ισχύουσες 

διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου καθώς και οι όροι του διαγωνισμού.  

2. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια 

Χανίων κατά κοινή συμφωνία των μερών.  

3. Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης 
στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) – Πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 

Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη και προς τούτο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και 
υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους, σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία θα λάβει 
ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) ο Εργοδότης. 

 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                 ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.                                                         

 

ΚΟΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ -   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή χωρις 

ΦΠΑ 
Δαπάνη 

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1.1/2" Λ-Π    (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΛΑΒ. 2" Λ-Π           (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ32 (1")                   (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ Φ40 (1.1/4")            (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ50(1.1/2")               (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ63(2")                   (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ75 (2.1/2")           (κίτρινα) τεμαχ. 40     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1" Ο.Π. τεμαχ. 70     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1.1/2" Ο.Π. τεμαχ. 70     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 1.1/4" Ο.Π. τεμαχ. 70     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 2" Ο.Π. τεμαχ. 30     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 2.1/2" Ο.Π. τεμαχ. 20     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4" Ο.Π. τεμαχ. 70     

ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ. 3" Ο.Π. τεμαχ. 20     

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ.Φ50        (GGG 50) τεμαχ. 5     

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ80-16ΑΤΜ  τεμαχ. 5     

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ100-16ΑΤΜ τεμαχ. 5     

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ125-16ΑΤΜ τεμαχ. 5     

ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ150-16ΑΤΜ τεμαχ. 10     

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ200-16ΑΤΜ τεμαχ. 10     

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ250-16ΑΤΜ τεμαχ. 5     

ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ300-16ΑΤΜ τεμαχ. 5     

ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ Kgr. 300     

ΓΑΝΤΙΑ ζεύγος 50     

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOALL ΜΑΥΡΟ ζεύγος 30     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ90-45 τεμαχ. 10     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ90-90 τεμαχ. 10     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ110-45 τεμαχ. 10     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ110-90 τεμαχ. 10     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ63-90 τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ75-90 τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ140-90 τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ160-90 τεμαχ. 10     

ΓΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚ. ΡΕ100 Φ200-90 τεμαχ. 5     

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1.1/2"     ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 1.1/4"     ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     
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ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 2.1/2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔ. ΓΑΛΒ. 3/4"       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 3/4"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 20     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1"                       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 100     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1.1/4"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 100     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 1.1/2"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 30     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 2"                       ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 50     

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ 2.1/2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 30     

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ARI 2" 16ΑΤΜ ΠΛΑΣΤ. τεμαχ. 10     

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ  1" 16ΑΤΜ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμαχ. 20     

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ  2" 16ΑΤΜ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμαχ. 10     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ63                 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     PN 
16-21 τεμαχ. 30     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ75                  ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-20 τεμαχ. 10     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ90                  ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-20 τεμαχ. 20     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ110                 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-21 τεμαχ. 50     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ140                ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-21 τεμαχ. 20     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ160               ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-21 τεμαχ. 20     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ200                 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-21 τεμαχ. 10     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ225                 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-22 τεμαχ. 5     

ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ250               ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ     
PN 16-23 τεμαχ. 5     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ110                       ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΤΑΣΙΟΥ τεμαχ. 6     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ140                       ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΤΑΣΙΟΥ τεμαχ. 5     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ160                       ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ τεμαχ. 5     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ225                       ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ τεμαχ. 2     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ280                       ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  τεμαχ. 2     

ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ355/350             ΜΕ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  τεμαχ. 1     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 2" 90M STD LR τεμαχ. 10     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 3" 90M STD LR τεμαχ. 10     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 4" 90M STD LR τεμαχ. 10     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 6" 90M STD LR τεμαχ. 5     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 8" 90M STD LR τεμαχ. 5     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 10" 90M STD LR τεμαχ. 2     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 12" 90M STD LR τεμαχ. 2     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 14" 90M STD LR τεμαχ. 2     
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 16" 90M STD LR τεμαχ. 2     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 18" 90M STD LR τεμαχ. 2     

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ASA 20" 90M STD LR τεμαχ. 2     

ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΟΣΤΟΠ DN80/100 τεμαχ. 6     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ63 τεμαχ. 10     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ75 τεμαχ. 10     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ90 τεμαχ. 20     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ110 τεμαχ. 40     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ125 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ140 τεμαχ. 10     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ160 τεμαχ. 10     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ200 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ225 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ250 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ280 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ315 τεμαχ. 5     

ΛΑΙΜΟΙ PE 100,   16ATM,  Φ355 τεμαχ. 5     

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 0-16 BAR τεμαχ. 2     

ΜΑΣΟΝ Φ63-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO τεμαχ. 10     

ΜΑΣΟΝ Φ75-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO τεμαχ. 10     

ΜΑΣΟΝ Φ90-16ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ISO τεμαχ. 20     

ΜΑΣΟΝ Φ110-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  
ISO τεμαχ. 30     

ΜΑΣΟΝ Φ140-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  
ISO τεμαχ. 40     

ΜΑΣΟΝ Φ160-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  
ISO τεμαχ. 15     

ΜΑΣΟΝ Φ225-16ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  
ISO τεμαχ. 15     

ΜΑΣΟΝ Φ225-10ΑΤΜ PVC      ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  
ISO τεμαχ. 5     

ΜΑΣΟΝ Φ280-16 ΑΤΜ PVC  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO τεμαχ. 10     

ΜΑΣΟΝ Φ315-16 ΑΤΜ PVC  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO τεμαχ. 20     

ΜΑΣΟΝ Φ355-16 ΑΤΜ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ  ISO τεμαχ. 6     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 200     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 50     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 1.1/4"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 150     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 60     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 2.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 30     

ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. 3/4"              ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ τεμαχ. 30     

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  3/4"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 30     

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1"                ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10     

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1.1/2"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10     

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ  1.1/4"           ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10     

ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. 2"                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 10     
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ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΕΣ τεμαχ. 20     

ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ. Μ20/1m τεμαχ. 10     

ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ τεμαχ. 1     

ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛ.2.1/2"          ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 10     

ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛ.2''                 ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 6     

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ25 τεμαχ. 100     

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ32 τεμαχ. 100     

ΡΑΚΟΡ ΚΩΧΛΙΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ40 τεμαχ. 50     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 60-70/250 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 67-77/150 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 80-100/300 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 95-115/300 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 135-155/300 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 155-175/300 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 180-200/300 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 215-235/350 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 235-255/350 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 295-315/400 τεμαχ. 4     

ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ. FS20 275-295/400 τεμαχ. 4     

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.1/4"            ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 10     

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"                   ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 20     

ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.1/2"             ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ τεμαχ. 20     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ25Χ25 τεμαχ. 10     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ32Χ32 τεμαχ. 10     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ40Χ40 τεμαχ. 10     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ50Χ50 τεμαχ. 10     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ63Χ63 τεμαχ. 5     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΩΧΛ. Φ75Χ75 τεμαχ. 5     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4'' Χ 1/2 " τεμαχ. 10     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1'' Χ 3/4 " τεμαχ. 50     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/2'' Χ 1 " τεμαχ. 20     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/2'' Χ 1 .1/4" τεμαχ. 30     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/4'' Χ 3/4" τεμαχ. 5     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1.1/4'' Χ 1" τεμαχ. 5     

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1" τεμαχ. 50     

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1.1/2" τεμαχ. 10     

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"X1.1/4" τεμαχ. 20     

ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2.1/2" Χ 1" τεμαχ. 50     

ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2,1/2'' Χ 2 " τεμαχ. 50     

ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ110Χ90   ΜΕ ΕΣΩΤΕΡ.ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  PN 
16-21 τεμαχ. 30     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 64-67 τεμαχ. 10     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 80-87 τεμαχ. 18     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 92-97 τεμαχ. 18     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ 104-115 τεμαχ. 18     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1.1/2"    τεμαχ. 18     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1.1/4"    τεμαχ. 18     
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ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 2"         τεμαχ. 20     

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 2.1/2"   τεμαχ. 20     

ΣΩΛ. Φ90-16 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 200     

ΣΩΛ. Φ90-16 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 300     

ΣΩΛ. Φ110-10 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 400     

ΣΩΛ. Φ110-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 300     

ΣΩΛ. Φ110-16 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 390     

ΣΩΛ. Φ140-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 350     

ΣΩΛ. Φ160-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 200     

ΣΩΛ. Φ160-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 200     

ΣΩΛ. Φ200-10 ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 μέτρα 200     

ΣΩΛ. Φ225-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 100     

ΣΩΛ. Φ225-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 100     

ΣΩΛ. Φ280-12,5 ΑΤΜ PVC μέτρα 100     

ΣΩΛ. Φ280-16 ΑΤΜ PVC μέτρα 100     

ΣΩΛ. Φ315-16 ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 μέτρα 100     

ΣΩΛ. Φ355-16 ATM PVC μέτρα 150     

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΑΣΠΡΗ τεμαχ. 30     

ΤΑΠΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΧΥΤ/ΡΗ τεμαχ. 50     

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1" τεμαχ. 10     

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1.1/4" τεμαχ. 10     

ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 1.1/2" τεμαχ. 10     

ΤΑΦ. ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 2" τεμαχ. 20     

ΤΑΦ. ΚΟΡΔΟΓ. ΓΑΛΒ. 2.1/2" τεμαχ. 90     

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ100 2 ΣΤΟΜΙΩΝ     (ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΟΥ) τεμαχ. 2     

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ100 4 ΣΤΟΜΙΩΝ     (ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΟΥ) τεμαχ. 1     

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΙΓΩΝΟ τεμαχ. 20     

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΠΑ ΤΡΙΓ. ΥΔΡΟΜ/ΟΥ τεμαχ. 20     

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ τεμαχ. 5     

ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝ.ΛΑΣΤΙΧΑ τεμαχ. 50     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 τεμαχ. 100     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ125 τεμαχ. 30     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ150 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ250 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ300 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ80 τεμαχ. 50     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ50 τεμαχ. 30     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ80 τεμαχ. 5     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ100       PN 16 τεμαχ. 30     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ125-141,6-5"     PN 16 τεμαχ. 5     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ150 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ200 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ250 Β.Τ τεμαχ. 6     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ300 τεμαχ. 4     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ50 τεμαχ. 10     
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ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ50 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ80 τεμαχ. 40     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ100 τεμαχ. 20     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ125 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ150 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ200 τεμαχ. 10     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ250 τεμαχ. 6     

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Φ300 τεμαχ. 20     

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  τεμαχ. 15     

Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ63-Φ100 

Kgr. 500     

Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ110-Φ300 

Kgr. 500     

Χαλυβδοσωλήνες  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη, διατομής Φ350-Φ1000 

Kgr. 500     

ΣΥΝΟΛΟ          

                              Φ.Π.Α 23%         

                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         

 

Ονοματεπώνυμο- Σφραγίδα- Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Ενδεικτικό) 

 
Ονομασία Τράπεζας ...............................................................................  
Κατάστημα .............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης ..........  
Ευρώ .................................…  
 
 
Προς  
ΟΑΚ ΑΕ..  
Ταχ .Δ/νση : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ………….. 
 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ………………….. 
χιλιάδων ……………………. ευρώ και ……………. λεπτών (………€) υπέρ της Εταιρείας 
...............................................Δ/νση.................................................................................................
.............. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό που αφορά στην 
«………………………………………………………….» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΧΧ30/2015 Διακήρυξή 
σας.  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ενδεικτικό) 

 
Ονομασία Τράπεζας ...............................................................................  
Κατάστημα .............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης ............................................................................  
Ευρώ ........................…………………………………………………………………………..  
 
 
Προς  
ΟΑΚ ΑΕ 
Ταχ. Δ/νση :  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ..........................  
.............. ευρώ υπέρ της Εταιρείας 
...................................................................................................... 
Δ/νση............................................................................................................... για την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. Σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………... 
………… για την ……………………………………………………………………………………… .  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύμβασης καθ΄όλο τον χρόνο ισχύος της.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...........................................  
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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