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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 411 

Τηλέφωνο 2251350516 / 2251350565 

Φαξ 2251350510 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευαγγελία  Αργυρού & 

Αντωνέλλος Μαρίνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

  

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 1 ο Δήμος Λέσβου, μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)2 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι o N. 4412/20164 :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.6 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών Υλικού, 
εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας 

                                                           
1 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη 

κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

2 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας 

(Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

3
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

4
 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 

5
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 



5 

 

γ)     Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης7 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Λέσβου. 

Με τις αριθμ. 910, 911, 912, 913, 914, 915/13-09-2018 ΑΑΥ πολυετούς υποχρέωσης με τις 
οποίες εγκρίνεται δαπάνη και δεσμεύεται πίστωση ύψους συνολικού ποσού ενενήντα τριών 
χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (93.600,00 ευρώ) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ,», η οποία κατανέμεται στα έτη 2018 
και 2019 ως εξής:  

 

  - Στο τρέχον έτος 2018 πέντε χιλιάδων, οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 ευρώ) σε βάρος  

    των Κ.Α: 20.7131.0001, 20.7131.0002, 30.7131.0001, 30.7131.0002, 35.7131.0001,  

    35.7131.0003 του  προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικονομικού έτους 2018,  

 

- Στο έτος 2019 ποσό ογδόντα επτά χιλιάδων, οκτακοσίων ευρώ (87.800,00 ευρώ).8  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: Η προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός 
κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών: i) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ii) Τεχνικών Έργων 
και iii) Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού: 79.725,80 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 17%. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44512000-2, 42652000-1,44510000-8. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα9: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας: 16.235,20 πλέον ΦΠΑ 
17% 

ΤΜΗΜΑ 2  : Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες 
της Τεχνικής υπηρεσίας, εκτιμώμενης αξίας : 25.143,10 πλέον ΦΠΑ 17% 

                                                           
7
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

8
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
9
 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 
4412/2016. 
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ΤΜΗΜΑ 3  : Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες 
της  υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου, εκτιμώμενης αξίας : 38.347,50 πλέον ΦΠΑ 
17% 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη ενός (1) ή περισσοτέρων 
τμημάτων είτε  για  όλα τα είδη όλων των τμημάτων της προμήθειας συνολικά. 10 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 93.279,19 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.725,80 ευρώ,  ΦΠΑ : 
13.553.39 ευρώ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει 11 της τιμής. Η τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια 
της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναπροσαρμογή. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 

-  του  ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

    Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

    αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

                                                           
10

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 
πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

11
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

12
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

13
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,14 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του  ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του  ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)15  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών16 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του  ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/08-06-2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος" 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»17, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

                                                           
14

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
15

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

16
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 

17
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 



8 

 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 το αριθμ.38911/03-09-2018 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 

Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ003640070. 

 τα εγκεκριμένα αιτήματα που καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 

Α.Δ.Α.Μ.:18REQ003701981, 18REQ003703466, 18REQ003881604, 18REQ003703989, 

18REQ003704181, 18REQ003704314. 

 την 107/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 

 την 132/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής  

προμηθειών. 

-  τις υπ’ αριθμ. 910, 911, 912, 913, 914, 915/2018 αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

-    την αριθμ. 841/05-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση    

    διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την έγκριση των τεχνικών  

    προδιαγραφών της  ανωτέρω προμήθειας 

-   την αριθμ. 151/2018 μελέτη της προμήθειας 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 18 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 19.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.20:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 
:68439 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 21 
22 23, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες περιφερειακές 
εφημερίδες. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.mytilene.gr  στην διαδρομή : Ηλεκτρονική Ενημέρωση ► 
Προκηρύξεις 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο της προμήθειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 του Ν.3548/07  24 .  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

                                                           
18

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

19
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

20
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

21
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
22

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

23
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
24

 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους25  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
25

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης26  είναι τα ακόλουθα: 

 

1.  η  αριθμ. 57169/13-12-2018 προκήρυξη της  σύμβασης 27 

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]28 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της29  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr30. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο σε 
έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

                                                           
26

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

27
 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για 

συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 
“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

28
 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 

29
 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

30
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο31. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις32: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)33. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 34.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.35  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

                                                           
31

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

32
 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

33
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

34
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

35
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostille" σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36. 

2.1.5 Εγγυήσεις37 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' 
και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» ( τροποποίηση άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016 με  την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 
του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών38, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

                                                           
36

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
37

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
38

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.39 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή40 για την 
υποβολή προσφοράς41.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.42   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής43 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

                                                           
39

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

40
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

41
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

42
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

43
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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επιστολή συμμετοχής44, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων και πενήντα δύο λεπτών (1.594,52) ευρώ45.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά ομάδα έχει ως εξής:  

Για το ΤΜΗΜΑ 1 το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι: τριακοσίων 
είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (324,70 €).  
 
Για το ΤΜΗΜΑ 2 το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι: πεντακόσιων δύο 
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (502,86 €). 
 
Για το ΤΜΗΜΑ 3 το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι: επτακοσίων 
εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (766,95 €). 
 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201646. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού47  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

                                                           
44

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

45
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
46

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
47

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη48 καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

                                                           
48

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου49. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 50 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους51.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

                                                           
49

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

50
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

51
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  



18 

 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 52 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/201654,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας55,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

                                                           
52

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
53

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

54
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

55
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 56 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 

αποκλεισμού)57. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

                                                           
56

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
57

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)58 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 59. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογής60  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας61  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

                                                           
58

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
59

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
60

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

61
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια62  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς , απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τουλάχιστον 
μεγαλύτερο από το 50% του προυπ/μού, των  υπό ανάθεση ομάδων. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος από το το 100% του 
προυπ/μού της /των  υπό ανάθεσης ομάδας ή τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) 

Διευκρινίζεται ότι το 100% του προυπ/μού, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται  ο 
υποψήφιος , συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή 
ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα63  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τα αναγραφόμενα  

                                                           
62

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

63
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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πιστοποιητικά που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 151/2018 Μελέτης, 
και που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης64  

Δεν προβλέπονται. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς65. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 66. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 67. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ68 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
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 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

65
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
66

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
67

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
68

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να 
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.69 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα70 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/201671. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.8)72. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.473. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

                                                           
69

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
70

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

71
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

72
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

73
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν74. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά75: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.276 και 2.2.3.477 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

                                                           
74

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
75

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
76

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

77
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων78. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

                                                           
78 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.79 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων [Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών]80 .  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.81 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τεχνικές 
προδιαγραφές και τα  τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Δ. 82 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους83 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

80
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

81
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
82

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

83
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό.84 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης85  

Κριτήριο ανάθεσης86 της Σύμβασης87 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά: βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)88  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
/τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.89  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
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 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

85
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
86

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

87
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
88

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

89
 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216 
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(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής90. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
91. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της92. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα93, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

                                                           
90

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

92
 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

93
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf 94 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας95. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
95

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν96: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201697, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα Β), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Δ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα98 99.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν100. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης: τιμή   σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα  Α, Γ της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 101 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ….της 
παρούσας διακήρυξης102) σε μορφή pdf.] 
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
97

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

98
 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

99
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

100
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

101
 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
102

 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης103. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή104 στο  Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης: Τμηματικά 
σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας και τις επιμέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Λέσβου. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών105   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών106 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
104

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
105

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
106

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,107  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών108 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την 14ην μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 πμ. 

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 109 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

109
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 110 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές 111  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων  112 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
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 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

111
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

112
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

113
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών 114 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης115 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

                                                           
114

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' 

115
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του116.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .117 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες118 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

                                                           
116

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
117

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
118

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής119 η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης120. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά121 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών122 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

                                                           
119

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
120

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
121

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

122
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης 
της προσφυγής123. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ124. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά125. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
123

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
124

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

125
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
126 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης {στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται τμηματικά} 
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 
τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .127 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.128. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
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 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
128

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


41 

 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α129 130 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης131  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
129

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

130
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

131
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Τμηματικά 
σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας και τις επιμέρους ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου Λέσβου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016132, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016133 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)134 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος135  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
133

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

134
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

135
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο136 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων137   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
137

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016138  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά: σύμφωνα με το Παράρτημα Α 
της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων της αριθμ 151/2018 Μελέτη 
της προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16139  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 
Παράρτημα Ε της παρούσας (σχέδιο σύμβασης) 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Μακροσκοπικός 
έλεγχος  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: σε τριάντα (30) 
ημέρες από την παράδοση των προϊόντων και ειδών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.140 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 

ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται 

 

                                                           
140

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν απαιτούνται. 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας141  

Δεν απαιτείται. 

 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής142  

Δεν προβλέπεται 

 

 

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

                                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
142

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ    

ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  &&  ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤμμήήμμαα ΣΣχχεεδδιιαασσμμοούύ,,  ΕΕπποοππττεείίααςς  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς,,    

ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς,,  ΑΑπποοκκοομμιιδδήήςς  ΑΑπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααιι  

ΑΑνναακκυυκκλλώώσσιιμμωωνν  υυλλιικκώώνν  ΝΝ..ΑΑ..  ΛΛέέσσββοουυ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  151 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜ  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΤΤ  ΗΗ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΣ κλπ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::  9933..227799,,1199  ΕΕΥΥΡΡΩΩ   

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ κλπ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       151 /2018  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   79.725.80 €              

                    Φ.Π.Α.   :   13.553.39 €                  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :   93.279,19 €              

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών i) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ii) Τεχνικών Έργων και iii) Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου του Δήμου Λέσβου σε βάρος των κάτωθι κωδικών του οικονομικού έτους 2018: 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

20.71.310.001 Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ. 18.000,00 

30.71.310.001 
Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός και 
λοιπών μηχ/των. 

26.000,00 

35.71.310.001 
Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων  και 
μηχανημάτων. 

20.000,00 

20.71.310.002 Προμήθεια χειραμαξών 1.000,00 

30.71.310.002 
Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού πολϋοργάνου ελέγχου 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

3.600,00 

35.71.310.003 
Προμήθεια εργαλείων και υλικών για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας 

25.000,00 

 

Για το έτος 2018 οι ανωτέρω υπηρεσίες έχουν την ανάγκη προμήθειας των παρακάτω αναλυτικώς 

περιγραφομένων ειδών και ποσοτήτων για την κάλυψη αναγκών όπως: 

Επισκευές οχημάτων, επιδιορθώσεις ζημιών κάδων απορριμμάτων, επιδιορθώσεις ζημιών καλαθιών 

απορριμμάτων, επιδιορθώσεις βλαβών Δημοτικών Ουρητηρίων, οδοκαθαρισμοί και καθαρισμοί 

κοινόχρηστων χώρων, των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
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Διαμορφώσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, επιδιορθώσεις 

βλαβών κτηρίων, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων. 

Καλλωπισμοί πάρκων, κλαδέματα δέντρων και καλλωπιστικών φυτών, εργασίες πυροπροστασίας κ.α., των 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται από την υπηρεσία με δικό του 

προσωπικό και μέσα κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου Λέσβου στις αποθήκες του Δήμου, ως εξής: 

(α) Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: Αποθήκη Αμαξοστασίου (περιοχή Ουτζά – Λεμονού, Αλυφαντά) 

(β) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αποθήκες Δήμου Λέσβου (Επάνω Σκάλα, Μυτιλήνη) 

(γ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Αποθήκη Δ/νσης (Α. Γιαναρέλλη Μυτιλήνη) 

 

 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Μυτιλήνη, …….. / ……. / 2018 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ κλπ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:         /2018  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   79.725.80 €              

                    Φ.Π.Α.   :   13.553.39 €                  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :   93.279,19 €              

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

I) Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΑΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

Χειροπροωθούμενο σάρωθρο πεζού χειριστή για τον καθαρισμό εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων και επιφάνειας έως και 2800m

2
/h, χωρίς να απαιτείται 

μεγάλη πίεση ώθησης. Πλάτος εργασίας 480mm, τουλάχιστον και με μία 
πλευρική βούρτσα στα 700mm. Χωρητικότητα κάδου (lt): 42/20 
(μικτή/καθαρή). Βάρος έως 20κλ. Διαστάσεις (μxπxυ): 1300x810x1040[mm]. Θα 
φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του μία κυλινδρική βούρτσα η οποία κινείται από 
δύο τροχούς. Η χειρολαβή θα έχει τουλάχιστον τρεις βαθμίδες ρύθμισης, θα 
είναι πτυσσόμενη για εύκολη στάθμευση σε όρθια θέση.  Ο κάδος 
απορριμμάτων θα έχει εργονομική λαβή για τον εύκολο χειρισμό και άδειασμά 
του. Επίσης θα φέρει φαράσι για άμεση αποκομιδή της σκόνης. 

2 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 
ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

44163000-0 

Σύστημα δικτύου αέρα με παρελκόμενα (πίνακα, φίλτρα, σωληνώσεις, 
αεροφυλάκιο) που συνοδεύουν το υφιστάμενο μηχάνημα που υπάρχει στο 
συνεργείο του Δήμου Λέσβου (εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της εταιρίας 
Toros, τύπου C/15, υποδύναμης 15Hp, έξοδος αέρα 1΄΄). Το δίκτυο θα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και παρελκόμενα: α) αεροφυλάκιο 
κάθετο, βαμένο, χωρητικότητας 1000λτ, β) κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίου για 
σύνδεση του αεροσυμπιεστή σε βάση για αεροθάλαμο 1000λτ για το 
μηχάνημα τύπου C/15, γ) ηλεκτροβαλβίδα αεροσυμπιεστών κλειστού τύπου 
1/2΄΄, τύπου Toros δ) πίνακας αστέρα - τρίγωνο για την προοδευτική εκκίνηση 
του αεροσυμπιεστή τριφασικού κινητήρα 15Hp που θα περιλαμβάνει τον 
αυτόματο διακόπτη μεταγωγής για την προοδευτική εκκίνηση καθώς και τις 
απαραίτητες ασφάλιες προστασίας του αεροσυμπιεστή.  Το κιβώτιο θα είναι 
προστασίας ΙΡ55, ε) κεραμικό φίλτρο παρακράτησης στερεών και υγρών 
σωματιδίων έως 25micron, διάμετρος σύνδεσης 3/4΄΄, παραγωγής αέρα 
1800lt/min. 

3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 44510000-8 Ακροφύσιο αερόμετρου διπλό με μεταλλική προέκταση. 

4 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton 42413000-4 Τρίποδας στήριξης ικανότητας 6 τόνων. 

5 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
30ton) 

42413000-4 
Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο κύλινδρος και η δεξαμενή 
λαδιού αποτελεί ενιαίο σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από 
υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 30 τόνοι. 
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6 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
10ton) 

42413000-4 
Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο κύλινδρος και η δεξαμενή 
λαδιού αποτελεί ενιαίο σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από 
υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 10 τόνοι. 

7 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ 
Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
(3tn) 

42413000-4 
Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, χαμηλού προφίλ, ανύψωσης 
3 τόνων, με πετάλ ποδιού και μηχανισμό για ομαλό κατέβασμα. 

8 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ 
Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
(10tn) 

42413000-4 
Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, με αυτόματο σύστημα για 
ομαλό και ασφαλές κατέβασμα του φορτίου, με πετάλ ποδιού. Ανύψωση 10 
τόνοι. 

9 ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 1/2΄΄ 44512000-2 Μανέλα τύπου "Τ" 1/2΄΄ 

10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 39141100-3 
Ντουλάπα πλαστική με ράφια, μονόφυλλη, διαστάσεων 170x70x39 [cm], με 
ατσάλινους μεντεσέδες. 

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ 39141100-3 
Μεταλλικές ραφιέρες διαστάσεων 100x40 [cm],ύψους 200cm, με 5 ράφια, μεγ. 
Φορτίο 200kg/ράφι. 

12 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

44510000-8 

Τηλεσκοπική, αναδιπλούμενη σκάλα αλλουμινίου, επαγγελματική, 4μ. Και 13 
(±1) σκαλιών. Από αλλουμίνιο υψηλής ποιότητας πάχους 1,6 χιλ. τουλάχιστον 
και αντιολισθητικά πόδια.Με δυνατότητα κλειδώματος σε κάθε επίπεδο. 
Μέγιστο φορτίο 150κλ τρουλάχιστον και βάρος 9-10 κιλά 

13 
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 3 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

44621100-0 
Καλοριφέρ λαδιού, τριών ρυθμίσεων 600/900/1500W, με 7 φέτες, με 
ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και προστασία υπερθέρμανσης. 

14 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60watt 43800000-1 Κολλητήρι 60W, επαγγελματικό για συγκόλληση χαλκού. 

15 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ 

43800000-1 

Συσκευή πλήρωσης υγρών και εξαέρωσης φρένων, επαγγελματική. Ιδανική για 
κύκλωμα φρένων. Λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα. Να διαθέτει εσωτερική 
ελλαστική μεμβράνη για πλήρη διαχωρισμό λαδιού και αέρα μαζί με τα 
απαραίτητα παρελκόμενα τύπου Toros TBF-12. 

16 ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 39714100-1 

Φορητός, τροχήλατος, συμπαγής απαγωγέας καυσαερίων κατάλληλος για 
οποιοδήποτε συνεργείο αυτοκινήτων. Άμεση σύνδεση στην εξάτμιση, χωρίς να 
εμποδίζει και να επιρρεάζει τις μετρήσεις καυσαερίων. Συνοδεύται με 
πλαστικοποιημένο σωλήνα απαγωγής 6μ., Φ120χιλ. που στηρίζεται σε 
ατσάλινη σπείρα ενσωματμένη σε διπλό στρώμα υφάσματος, επικαλυμμένου 
με PVC. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 130

ο
C. Ικανότητα αναρρόφησης 

απαγωγέα 410m
3
/h. 

17 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 100lt 

42123400-1 
Αεροσυμπιεστής μονοφασικός, χωρητικότητας αεροφυλακίου 10λτ, 3Hp, 
παροχής 400ly/min, βάρους περίπου 67κιλών.  

18 ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ 44514000-6 
Κιτ πιστολιών που θα συνοδεύον τον υπό προμήθεια αεροσυμπιεστή και θα 
περιλαμβάνει: πιστόλι βαφής, αερόμετρο, πετρελιέρα, φυσητήρα και σωλήνα 
σπιράλ. 

19 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850watt 42652000-1 
Ονομαστική ισχύς 850watt, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2.800-11.000mni-1, 
αποδιδόμενη ισχύς 490watt, διάμετρος δίσκου 125mm, ποτηροειδής βούρτσα 
70mm, βάρος χωρίς καλώδιο ≈1,9kg 

20 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

42652000-1 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. No-volt λειτουργία που 
αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση 
της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή. Soft start λειτουργία 
που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο 
γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους. 
Μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους 
γραναζιών για προστασία  εργασίας σε στενά σημεία 



54 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

21 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α 

42652000-1 

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά) 63/24Nm.Ονομαστικές στροφές (1η 
ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0–500/0 – 1.900min-1. Αριθμός κρούσεων, μέγ. 
25.500min-1. Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1/13 mm. Χωρητικότητα 
μπαταρίας 1,5Ah. Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38mm. Διάμετρος 
τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13mm. Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 
mm. Δεξιά και αριστερή περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Auto-Lock. Απαλή 
λαβή. Φως. Παραδίδεται με 3 μπαταρίες Λιθίου 1.5Ah, Ταχυφορτιστή 
AL1820CV και τσάντα εργασίας. 

22 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
1.050WATT 

42652000-1 
Κρουστικό δράπανο δύο ταχυτήτων., ισχύος 1.050W. Στροφές 0-1200/0-3200 
rpm. Τσοκ 13χιλ. Και βάρους 3,2κλ περίπου. 

23 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 42652000-1 

Ονομαστικές Στροφές: 1.400 min,Φ πριονόδισκου / Οπής: 85 / 15mm, 
Δυνατότητα Κοπής 90°: 26.5mm, Δυνατότητα Κοπής 45°: 17.0mm, Δυνατότητα 
χρήσης μπαταρίας 4.0Ah, Βάρος με Μπαταρία: 1.4 kg, φωτεινή φωτοδίοδο 
(LED). Θα παραδίδεται με:1 μπαταρία Li-Ion 2.0Ah, ταχυφορτιστή, βαλίτσα 
μεταφοράς, ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης, κλειδί τύπου Άλλεν, οδηγός 
παραλλήλων/προσαρμογέα ράγας οδηγού, πριονόλαμα για ξύλο. 

24 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  42652000-1 

Ονομαστική ισχύς 780 W. Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 500 - 3,100 
min-1. Βάρος 2,6 kg. Μήκος καλωδίου 4 μέτρα. Ύψος διαδρομής 26 χιλ. Βάθος 
κοπής σε ξύλο 150 χιλ. Βάθος κοπής σε αλουμίνιο 20 χιλ. Βάθος κοπής σε 
μαλακό χάλυβα 10 χιλ. 

25 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

42923110-6 

Ηλεκτρονική ζυγαριά - πλατφόρμα. Μέγιστη ζύγιση 150κλ, διαβάθμιση ανά 
50γρ. Διαστάσεις βάσης 40x30 εκ. Παροχή συνεχόμενου ρεύματος και 
εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah, λειτουργεί στην πρίζα με 
μετασχιματιστή. Ανοξείδωτο και αποσπόμενο στραντζαριστό καπάκι. 

26 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

44510000-8 
Καρότσι μεταφοράς  με φουσκωτούς ή συμπαγής τροχούς, μέγιστο 
μεταφερόμενο φορτίο 350 κλ. Διαστάσεις 50x56x130εκ, ποδιά: 50x22εκ., 

27 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΛΕΤΑΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

44510000-8 
Υδραυλικό καρότσι παλέτας με λειτουργία 3 στάσεων: ανίψωση - ακινησία - 
κάθοδος. Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου: 2000kg. Τροχοί από nylon. 

28 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 44512000-2 Στραβοτσίμπιδο 200mm 

29 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 44512000-2 Πλαγιοκόφτης με υπομόχλιο, 180mm. 

30 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ200mm 44512000-2 
Μυτοτσίμπιδο, ίσιο, με επινικελωμένο σώμα από ατσάλι χρωμιομολυβδένιου 
και μαλακή αντιυδρωτική - αντιολισθητική λαβή δύο συστατικών για καλύτερη 
εφαρμογή στο χέρι την ώρα της εργασίας. Διάσταση 200mm. 

31 
ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
180mm 

44512000-2 Πένσα 7΄΄, διάσταση 180mm. 

32 
ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
200mm 

44512000-2 Πένσα Β.Τ. 200ΜΜ, με υπομόχλιο αυξάνει την δύναμη 

33 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 44514000-6 Σετ μύτες των 31 τεμ. Διαστάσεων 25mm. 

34 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

44512000-2 
Σετ κατσαβίδια ίσια και σταυρού, έξι τεμαχίων, ΡΗ, 1κατσαβίδι ίσιο 3,5x75, 1 
κατσαβίδι ίσιο 4x100, 1 1 κατσαβίδι ίσιο 5,5x125, 1 κατσαβίδι ίσιο 6,5x150, 1 
κατσαβίδι σταυρού PZ1x100, 1 κατσαβίδι σταυρού PZ2x125. 

35 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX 44512000-2 
Σετ κλειδιά torx, ασφαλείας με τρύπα στη μύτη, 7 τεμαχίων, υψηλής 
ατσάλωσης και νίκελ επικάλυψηno 10, 15, 20, 25, 27, 30 και 40, σε σουγιά από 
πλαστικό 2 υλικών αντιυδρωτικό/αντιολισθητικό. 

36 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 
1 1/2΄΄ 

44511000-5 
Τσιμπίδα υδραυλικών ίσια, 1 ½’’, με διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση και 
άριστη ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. 

37 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 44512000-2 
Τσιμπίδα υδραυλικών ίσια 1’’, με διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση και άριστη 
ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. 

38 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
125mm 

44512000-2 Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 125mm. 

39 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 44512000-2 Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 250mm. 
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250mm 

40 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
22mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 22mm. 

41 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
23mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 23mm. 

42 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
24mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 24mm. 

43 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
27mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 27mm. 

44 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
28mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 28mm. 

45 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
30mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 30mm. 

46 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
32mm 

44512000-2 Καρυδάκι 1/2΄΄, 32mm. 

47 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
19mm 

44512000-2 Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 19mm. 

48 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
21mm 

44512000-2 Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 21mm. 

49 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
24mm 

44512000-2 Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 24mm. 

50 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 
27mm 

44512000-2 Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 27mm. 

51 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 44512000-2 
Σετ καρυδάκια εξάγωνα με αξονάκι για προσαρμογή σε δράπανα και 
δραπανοκατσάβιδα, κατασκευασμένα από ατσάλι (CR-V), με μαγνητική μύτη, 
8τμχ. Μεγέθη: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13[mm] 

52 
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄  
(22ΤΕΜ.) 

44512000-2 

Το σετ θα περιλαμβάνει σε βαλιτσάκι: καστάνια αυτόματη 1/2" 72 δόντια, 2 
Προεκτάσεις 1/2" : 125, 250mm, 2 Καρυδάκια για μπουζί 1/2" : 16, 21mm, 
Πολύσπαστο 1/2", Προσαρμογέας 3/8" dr. θηλυκός x 1/2" dr. Αρσενικός, 15 
Καρυδάκια 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm 

53 
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 
ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. 

44512000-2 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο 
χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, 12 τμχ με διαστάσεις:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 19 και 22 [mm]. 

54 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

44512000-2 

Σετ καρυδάκια ½΄΄ και ¼΄΄ , 56 τεμαχίων, περιλαμβάνει 1 καστάνια ½΄΄ και 1 
καστάνια ¼΄΄ , 1 κατσαβίδι ¼΄΄ , 13 καρυδάκια ½΄΄ πολύγωνα, 12 καρυδάκια ¼΄΄ 
πολύγωνα, 10 καρυδάκια ¼΄΄ μακρύλαιμα πολύγωνα, 3 κλειδιά allen, 3 μύτες 
torx 5/16΄΄ , 1 μπουζόκλειδο 21mm, 1 προέκταση μύτης ¼΄΄ x60mm, 1 
αντάπτορα μύτης για κατσαβίδι ¼΄΄ , 1 αντάπτορα μύτης για καστάνια ½΄΄, 1 
πολύσπαστο ¼΄΄, 1 πολύσπαστο ½΄΄ , 1 μανέλα Τα ½΄΄, 1 μανέλα Τ ¼΄΄, 1 
προέκταση ½΄΄x125mm, 1 προέκταση ¼’’x50mm, 1 προέκταση ¼’’x100mm 

55 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ 
ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

44514000-6 Αντάπτορας αέρος, θυλικό - αρσενικό (3/4΄΄x1/2΄΄) 

56 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 44512000-2 
Με σώμα από σφυρήλατο χρωμοβαναδιούχου χάλυβα για πριτσίνια 2,4mm, 
3mm, 4mm, 5mm. 

57 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

44512000-2 Ανταλλακτικό δαγκάνας για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο. 

58 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

44512000-2 
Σετ ανταλλακτικά για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο σε σετ των τεσσάρων 
τεμαχίων των 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm και 4.8mm. 

59 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 44512000-2 
Καρφωτικό βαρέως τύπου για συνδετήρα και καρφί. Τύπος συνδετήρα Τ50, 
μέγεθος 4-14mm και καρφί 16mm 
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60 ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ 44192200-4 Διχάλα καρφωτικού τύπου Τ50. Σετ των 5000 τμχ 

61 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 44192200-4 
Ατσαλόκαρφα, απλά, διαφόρων διαστάσεων με επίπεδη κεφαλή και κομό, 
ατσαλωμένα για στερεώσεις σε μπετό, γαλβανισμένα. Σετ των 500 τμχ. 

62 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 44532100-9 Πριτσίνια κοινά αλουμινίου, 5x30, συσκευασία των 200τεμ. 

63 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 44531520-2 
Βίδες εξάγωνες με σπείρωμα, s=13, l=40 έως 50mm, σε συσκευασία των 100 
τμχ. 

64 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 44531000-1 Στριφώνια γαλβανιζέ, DIN 571, διάστασης 12x70. Σετ των 100 τεμ. 

65 ΡΟΔΕΛΕΣ 44532200-0 
Ροδέλες, πλακέ, γαλβανιζέ, εσωτερικής διαμέτρου 5mm, σε συσκευασία των 
100τμχ. 

66 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 44512000-2 
Εργαλείο κοπής για κρύσταλλα, τζάμια και πλακάκια, μήκους 15,5 εκ. 
Περιλαμβάνει σταγονόμετρο για την τοποθέτηση βενζίνης ή οποιουδήποτε 
άλλου λιπαντικού μέσου 

67 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 44512000-2 
Κόφτης μοκέτας, 18mm, αυτόματος με λάστιχο, μεταλλικό οδηγό και βίδα 
σταθεροποίησης και 2 λάμες 

68 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 44512000-2 Ψαλίδι οικιακής γεικής χρήσης 8΄΄ 

69 ΣΟΥΓΙΑΣ 44512000-2 
Σουγίας με λαβή από ξίλο οξιάς και λάμα από ατσάλι, με δαχτυλίδι διπλής 
ασφάλειας και ελάχιστο μήκος λαβής 10εκ. 

70 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0KG 44512300-5 Βάρους 1.0 kg με λαβή fiber glass, din 6475 

71 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
ΗSS 

44512910-4 
Σετ τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co5%. Το σετ περιλαμβάνει 19 τρυπάνια μεγέθους 
1-10mm. 

72 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 44512910-4 
Σετ διαμαντοτρίπανα granite για μάρμαρα, γρανίτη μπετόν, φυσική πέτρα, pvc, 
κεραμικά και πλακάκια των 4 τεμ. Διαστάσεων Φ5,6,8,10 mm. 

73 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 42670000-3 Δίσκος κοπής σιδήρου, διαμέτρου 125x2.5mm. 

74 ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ 42670000-3 
Πριονόδισκος για την κοπή ξύλου και πλαστικού κατάλληλος για το υπό 
προμήθεια δισκοπρίονο μπαταρίας 

75 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ 44512000-2 Συρματόβουρτσα χειρός κυρτή με πλαστική λαβή 

76 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

39224100-9 
Σκούπα δρόμου, κήπου, με πυκνές σε διάταξη, μέτριες, σκληρές, πλαστικές 
τρίχες, με ελάχιστες διαστάσεις 30x8 εκ. με στειλιάρι. 

77 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

44512000-2 Δοκιμαστικό αυτοκινήτου 6-12/24V για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

78 ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 35113400-3 Δερμάτινη ποδιά οικοδόμων τουλάχιστον 5 θέσεων 

79 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18141000-9 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση). Πρότυπα: ΕΝ 388, 420. 
Σήμανση: CE. Να αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

80 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30192200-3 
Μετροταινία 7mX25mm, με διακόπτη φρεναρίσματος, αντιολισθητικό υλικό, 
λάμα με βαφή Nylon Powder 

81 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 44600000-6 Πλαστικό δοχείο νερού με βρυσάκι, χωρητικότητας 20 λίτρων 

82 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 44160000-9 
Λάστιχο ποτίσματος 3/4΄΄, τρείς στρώσεις πλέξης, προστασία από ακτινοβολία 
UV, αντοχή από -10

o
C έως +50

o
C , αντιμουχλικό. 

83 ΛΟΥΚΕΤΑ 44500000-5 
Λουκέτα ορυχάλκινα με λαιμό από επισκλυρημένο ατσάλι, με κλειδί σε 
διάφορα μεγέθη 

84 ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 44540000-7 Αλυσίδα γαλβανιζέ Din5685/c, 2mm 

85 
ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΣ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

44212400-3 Σιδηροπάσσαλος γαλβανιζέ από γωνία σιδερένια 40x40x4 

86 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 32354800-7 Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας χαμηλού θορύβου, διάφανη 48mmx60m 
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87 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 44511330-7 
Σκαλιστήρι ατσάλινο σφυρήλατο, με δίχαλο (σκαλιστήρι κήπων) με ξύλινο 
στειλιάρι μήκους 0,36μ. 

88 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ 44514200-8 
Ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στα εργαλεία χωρίς 
να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. 

89 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ 44514200-8 
Ξύλινο στειλιάρι των 1,40μ. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στα εργαλεία (φτυάρι, 
τσάπα κτλ) χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. 

Ομάδα Β: Χειράμαξες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Μεταλλική χειράμαξα οδοκαθαριστών με κάδο απορριμμάτων, χωρητικότητας 80Λ και κυτίο 
μικροεξαρτημάτων χωρητικότητας 35 Λ. Η χειράμαξα θα αποτελείται από σκελετό, τρεις τροχούς κύλισης, 
κάδο απορριμμάτων και κυτίο μικροεξαρτημάτων. Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων των χειραμαξιδίων 
κατά τρόπο που εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή ιδιοτήτων σε κάθε σημείο έτοιμου 
προϊόντος. Μέγιστο μήκος 1089 χιλ. περίπου, μέγιστο πλάτος 612 χιλ. περίπου, μέγιστο ύψος 960 χιλ. 
περίπου. Ύψος στομίου φόρτωσης 900 χιλ. περίπου. Επίσης θα φέρει σε εμφανές σημείο λογότυπο σε 
πινακιδάκι αλουμινίου και στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου με έτος κατασκευής από αυτοκόλλητο 
pvc και σήμανση με αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες ανακλαστικές λωρίδες. Οι χειράμαξες να είναι 
αριθμημένες με αριθμούς που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Θα υπάρχει ένδειξη ΄΄ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ΄΄. 

Σκελετός: Στιβαρής κατασκευής, κατασκευάζεται πλευρικά από δύο υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα 
κατάλληλου σχήματος, ελάχιστου πάχους 2,50 χιλ. με διακοσμητικές διατρήσεις, συνδεδεμένα μεταξύ 
τους με σωλήνες διαμέτρου τουλάχιστον 25 χιλ. και ελάχιστου πάχους 1,80 χιλ. επιψευδαργυρωμένα για 
προστασία από διάβρωση. Σε όλο το μήκος της πίσω πλευράς θα φέρει  μεγάλη, εύχρηστη, χαλύβδινη 
χειρολαβή τροχηλάτησης. Θα διαθέτει κατάλληλα σημεία συγκράτησης για τα σύνεργα των 
οδοκαθαριστών. Θα είναι βαμμένος εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester σε χρώμα γκρι 
αμμώδες. 

Τροχοί: Πλευρικά, στο κάτω οπίσθιο μέρος του σκελετού θα εδράζονται δύο τροχοί ελάχιστης διαμέτρου 
30 εκ. ανεξάρτητης και κάθετης κατά 360ο περιστροφής. Στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού θα 
εδράζεται ένας μικρός τροχός κυλίσεως ελάχιστης διαμέτρου 16 εκ., ανεξάρτητης οριζόντιας και κάθετης 
κατά 360ο περιστροφής και φέρει πέδηση που περιλαμβάνει ποδοπετάλ για την ακινητοποίησή του, με 
απλό πάτημα προς τα κάτω του πετάλ. Όλοι οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου με ζάντα και με συμπαγές 
ελαστικό περίβλημα για την εξασφάλιση αθόρυβης και άνετη κύλισης. 

Κάδος και κυτίο: Θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές, ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο, υψηλού 
μοριακού βάρους και πιέσεως, χωρητικότητας 80 και 35 λίτρων αντίστοιχα. Θα έχουν σχήμα κόλουρης 
πυραμίδας με διευρυνόμενες πλευρές προς τα επάνω και στρογγυλεμένες γωνίες. Το χείλος τους 
περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακό πλαίσιο 
σχήματος Π με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή εισόδου βρόχινων και την διαφυγή  
δυσάρεστων οσμών. Ανθεκτικοί σε κρούσεις, καιρικές συνθήκες, σήψη, διάβρωση. Με ομοιογενή 
χρωματισμό του υλικού, απρόσβλητο στις καιρικές συνθήκες με πρόσθετη ειδική κατεργασία υπεριώδους 
σταθεροποίησης για ανθεκτικότητα στη γήρανση. ΕΝ840-2/5/6. Το κυτίο εξαρτημάτων θα διαθέτει 
κλειδαριά με κλειδί τριγωνικής διατομής DIN 22417. 

 

II) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  8,5KVA 31121200-2 
Μεγιστη ισχυς KVA 8.5 Ταση/Συχνοτητα Volt/Hz 230/50. κινητήρας 
4χρονος-αεροψυκτος. OHV Κυβισμος/HP 389cc/13HP Με μιζα και 
μπαταρια Ροδες για ευκολη μεταφορα Καυσιμο αμολυβδη βενζινη 

2 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
900W 

42652000-1 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. No-volt λειτουργία 
που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει 
προϋπάρξει πτώση της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη 
ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού 
χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την 
πρόσβαση σε στενούς χώρους. Μπουτόν κλειδώματος άξονα 
τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών για προστασία  
εργασίας σε στενά σημεία 

3 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
720W 

42652000-1 

Ηλεκτρικός ρυθμιζόμενος γωνιακόςτροχός 720W, 115mm. Μικρή 
περίμετρος λαβής (176mm). Βάρος 1,90kg. Λεπτή κεφαλή μειωτήρα για 
λεπτές εργασίες. Ονομαστικές στροφές 2800-11000 min-1. 
Αποδιδόμενη ισχύς 300W. Διάμετρος δίσκου 115mm. Ποτηροειδής 
βούρτσα 75mm. Ηλεκτρική τάση 230V. 

4 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 840W 

42652000-1 
Απόδοση ισχύς 840W, ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000σ.α.λ. , διάμετρος 
δίσκου 125mm, με δεύτερη μπαταρία και φορτιστή. Βαρέου τύπου. 

5 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2200W 

42652000-1 Απόδοση ισχύς 2200 W, Bαρέου τύπου 

6 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ 44510000-8 

Δράπανο κολωνατο πάγκου 230V τεχνικά χαρακτηριστικά :ικανότητα 
τρυπήματος 16(mm)-ισχύς 550(W) -τσοκ16(mm) (αυτόματο) -διαδρομή 
τσοκ max.85(mm) - ολικό ύψος 980(mm)- διάμετρος κολώνας 72(mm) -
απόσταση κώνου -κολώνας 162(mm) -διαστάσεις τραπεζιού 
290x290(mm)-ταχύτητες :16-στροφές(rpm):220-2840 

7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V 42652000-1 

18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία 
μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah, 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με όλο 
μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 14 θέσεων 
για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη 
βίδας.Με φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για 
καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Βελτιωμένη 
σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και 
καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion 
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. 
Πολυφορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες 
μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό 
μαγνητικό στήριγμα μύτης να παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου, 
Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητική προέκταση μύτης, Ανθεκτική 
θήκη μεταφοράς.Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]:38 χιλ.                                                               
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ]: 13 χιλ.                                                                        
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ]:13 χιλ.                                                        
Max Torque (Hard) :60 Nm                                                                                  
Αποδιδόμενη ισχύς:350 Watts 

8 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 44510000-8 

Τελευταίας γενιάς 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα 
τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR. 3 μηχανικές ταχύτητες 
μετάδοσης με ολο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας 
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης 
ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη 
ακρίβεια στο βίδωμα. Να συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την 
οργάνωση των εργαλείων και των εξαρτημάτων. 13mm τσοκ χωρίς 
κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. 
Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη 
ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion 
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. 
Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει 
λύσεις αποθήκευσης. Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας 
τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V. NA 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστή XR, Κλίπ 
ζώνης, Mαγνητικό Αντάπτορα.                                   Χωρητικότητα 
μπαταρίας: 5,0Ah, Max Torque (Hard): 80Nm, Max Torque (Soft): 42Nm, 
Αποδιδόμενη ισχύς: 650W, Μεγ. ικανότητα διάτρησης [ξύλο]: 50χιλ., 
Μεγ. ικανότητα διάτρησης [μέταλλο]: 13χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης 
[δομ. υλικά] 16χιλ. 

9 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
ΠΛΗΡΕΣ 

44510000-8 

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία 
διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές 
σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές 
περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή αποσπώμενο κεφαλών για 
διάτρηση σε ξύλο , χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. 
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και 
εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που 
προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα 
εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου 
σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες 
εξαγωγής αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των ματιών του 
χρήστη. Θαπεριλαμβάνει:Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστή 
βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου                                                                                                                       
Ισχύς εισόδου: 900W, Αποδιδόμενη ισχύς: 700W, Μεγ. ικανότητα 
διάτρησης [μπετόν]: 28χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι] 65χιλ., 
Μεγ. ικανότητα διάτρησς [ξύλο]: 30χιλ.,Μεγ. ικανότητα διάτρησης 
[μέταλλο]: 13 χιλ. 

10 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 44510000-2 

Κινητήρας 1500W, 95χιλ. Μεγάλος υπερμεγέθης κρουστικός 
μηχανισμός για πολύ μεγάλη αντοχή και άριστη απόδοση κατά την 
θραύση μπετόν. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων για να ρυθμιστεί 
οπουδήποτε στο κυλινδρικό σώμα του εργαλείου για άνετη χρήση σε 
κάθε εφαρμογή. Ισχύς εισόδου: 1500W, Αποδιδόμενη ισχύς: 750W 

11 
ΣΕΓΑ   ΕΠΑΝΑΦ/ΜΕΝΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 
12V 

44510000-8 
Τύπος Τροφοδοσίας: Μπαταρία. Βάθος κοπής σε ξύλο: 50mm. Βάθος 
κοπής σε μέταλλο: 50mm. Τάση μπαταρίας: 18V. Αριθμός 
Παλιδρομήσεων Χωρίς Φορτίο: 3.000spm. Βάρος: 1,5kgr 

12 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 500W 44510000-8 

Κινητήρας 500W. Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπουν την 
κοπή σε κάθε υλικό.Μπαταρία 4,0 Α λιθίου. Τάση 18V,Ταχύτητα 0-3000 
στρ./λ. Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη απόδοση κοπής και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας. Ενσωματωμένος φυσητήρας 
σκόνης για καλύτερη ορατότητα της περιοχής κοπής. Δυνατότητα 
ρύθμισης κλίσης πέλματος 45° δεξιά και αριστερά με προεπιλεγμένες 
θέσεις στις 0° και 45° για φαλτσοκοπές ακριβείας. Βαρύ, χαλύβδινο 
πέλμα με αντιχαρακτική επένδυση και με προστατευτικό αντιχαρακτικό 
πλαστικό. Μπορεί να συνδυαστεί με παράλληλο οδηγό ή κυκλικό 
οδηγό για ακριβείς κοπές. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45 °, Μέγ. 
ικανότητα κοπής [ Ξύλο ]: 85 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ατσάλι ]: 10 
χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [ Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο ]: 20 χιλ. Θα 
περιλαμβάνει κλειδί άλλεν, ανθεκτική θήκη μεταφοράς 

13 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 44510000-8 

Κινητήρας δίχρονος 2Τ, , καύσιμο: αμόλυβδη βενζίνη με λάδι, λάμα 25 
εκ., δοχείο λαδιού για λίπανση αλυσίδας με αυτόπατο σύστημα, ολικό 
μήκος 10cm+80cm=290cm με  προέκταση, πρόσβαση σε σημεία κοπής 
από 3,0m έως 3,5 m, ηλεκτρονική ανάφλεξη, αντικραδασμικό σύστημα 
για άνετο χειρισμό, ατσάλινη συμπαγής βέργα μετάδοσης της κίνησης. 
ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ: αλυσίδα ,κλειδί, κάλυμμα λάμας, κλειδιά. 

14 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 44510000-8 Αερόμετρο με δύο βαλβίδες ενισχυμένο για φορτηγά  

15 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 44510000-8 Αερόμετρο βαρέως τύπου με πιστοποιημένο μανόμετρο  

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300 lt  42123400-1 
Αεροσυμπιεστής 300 lt ελαιολίπαντο με κινητήρα 5 Hp 380V – 50 Hz 
μέγιστη πίεση 11 Bar 

17 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 44510000-8 
Βαλβολινιέρα φορητή μηχανική (χειροκίνητη) 16lt με καμπύλο 
μεταλλικό ράμφος . Ελαστικό σωλήνα μήκους 2m 
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18 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ  42652000-1 
Απόδοση 180Α, ισχύς 8,0 KVA, τάση 230V, max διάμετρος ηλεκτροδίου 
Φ4,0mm, βάρος 5,8 kg 

19 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ HΛEKTΡONIKH 42652000-1 

Ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτρονική invertrer, τεχνολογίας IGBT, παλμικό 
(Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital). Η 
τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να 
χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια 
συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. 
Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη 
και στα πιο λεπτά μέταλλα. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης 
του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). Δυνατότητα 
ρύθμισης συγκόλλησης 2Τ/4Τ. Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή 
λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως 
χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. Δυνατότητα 
συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. Στην τιμή 
συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης. ΑΠΟΔΟΣΗ: 
200Α. ΙΣΧΥΣ: 6/8,2. ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á):  10-200. ΤΑΣΗ (V):  230. 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm): 5. ΒΑΡΟΣ (kg):  6,2 

20 ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 44510000-8 

Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα 
βήματα του 0,1χιλ. για κοπές ακριβείας. Τρεις διαφορετικών μεγεθών 
αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα. Ισχύς εισόδου: 600W, 
Αποδιδόμενη ισχύς: 350 W, Μεγ. Βάθος κοπής: 1,5χιλ., Βάθος 
αφαίρεσης υλικού:12χιλ., Πλάτος πλάνης: 82χιλ., Μήκος πέλματος: 
290χιλ. Περιλαμβάνει: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT, 
Παράλληλος οδηγός, Στόμιο εξαγωγής σκόνης 

21 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 44510000-8 

Άριστο για την απόφραξη στενών αγωγών. Αποφράσσει βουλωμένες 
αποχετεύσεις τουαλέτας, νεροχύτη, ουρητηρίων και μπανιέρας/ντους. 
Σπιράλ 1⁄4" (6 mm) ιδανικά για αγωγούς ¾" (20 mm) έως 1½" (40 mm). 
Σπιράλ 5⁄16" (8 mm) ιδανικά για αγωγούς ¾" (20 mm) έως 1½" (40 
mm). Σπιράλ 3⁄8" (10 mm) ιδανικά για αγωγούς 1¼" (30 mm) έως 2½" 
(75 mm). Autofeed δύο κατευθύνσεων διατηρεί καθαρά τα χέρια και το 
χώρο εργασίας – προωθεί & αποσύρει το σπιράλ με το πάτημα ενός 
μοχλού. Ελαφρύ, εύκολο στο χρήση, δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Το 
μοτέρ ρυθμιζόμενου αριθμού στροφών περιστρέφει το σπιράλ στις 0 - 
600 σ.α.λ. Δοχείο δύο τμημάτων που ασφαλίζει με συστροφή, με 
ανταλλακτικό εσωτερικό τύμπανο. Καθιστά εύκολη την αντικατάσταση 
του σπιράλ και τη χρήση του σωστού σπιράλ για την εκάστοτε εργασία. 
Το εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει τις διαρροές νερού και μειώνει 
σημαντικά την αναδίπλωση του σπιράλ μέσα στο τύμπανο. Τα τύμπανα 
δεν οξειδώνονται και δεν χαράσσονται. Χωρητικότητα τυμπάνου: 50' 
(15 m) 5⁄16" (8 mm) ή 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm). Περιλαμβάνει γάντια 
καθαρισμού αποχετεύσεων και εγχειρίδιο χειριστή. Σπιράλ C-1IC, 8 χιλ. 
x 7,6 μέτρα με εσωτ. ψυχή σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο για 
αγωγούς 20-50 χιλ.)Σπιράλ C-6, 10 χιλ. x 10,7 μέτρα σε εσωτερικό 
τύμπανο (κατάλληλο για αγωγούς 30-75 χιλ.)Κιτ 4 Κεφαλών και 1 
Κλειδιού αποσύνδεσης για το σπιράλ των 10 χιλ. Μεταλλική Κασετίνα 
μεταφοράς 

22 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 34326200-0 
ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 2.500kg 360ΜΟΙΡΩΝ LOW PROFILE 
καταλληλο για αυτοκίνητα με χαμηλό προφιλ. Εύρος ανύψωσης 85 εως 
455mm  

23 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 34326200-0 
Γρύλλος υδραυλικός μπουκάλας - ικανότητας ανύψωσης 30 τόνους, 
μέγιστο ύψος: 640mm  

24 ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 44510000-8 
Το µαξιλάρι ρυθµίζεται µε µοχλό σε 3 θέσεις. Βαρέως τύπου µεταλλικό 
πλαίσιο µε πούδρα επικάλυψης, 4 ροδάκια για εύκολη µετακίνηση 
360o  

25 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 44523300-5 

Ψηφιακό παχύμετρο / μικρομετρο 0-150mm. Οθόνη LCD με πλήρεις 
ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με θήκη 
ασφαλείας.  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ρύθμισης του 
μηδενός σε οποιαδήποτε θέση 
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26 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 44510000-8 Xωρητικότητα 500 gr Μήκος 400mm Πίεση 6000-8000psi Υλικό Ατσάλι 

27 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 155mm 44510000-8 Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 100-155mm  

28 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 110mm 44510000-8 Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 65-110mm  

29 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 44510000-8 
Φορτιστής εκκινητής 300Α συχνότητα 50-60Hz φορτίζει μπαταρίες 
12/24 V ονομαστικό ρεύμα 16/18Α ταχεία φόρτιση 20Α χωρητικότητα 
70-300Α  

30 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 44510000-8 
Κιτ αντλίας 220V,1ΗΡ σε βάση με μετρητή λάστιχο , μάνικα,φίλτρο 
παροχή στόμιο Φ30 παροχή max(lt/min):60 μανομετρικό max:15m  

31 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  44510000-2 
Για έλεγχο και φούσκωμα ελαστικών,  με μανόμετρο με λαστιχένια 
προστατευτική επένδυση, με βαλβίδα σύνδεσης 

32 ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  44510000-8 Μανέλα βαρέου τύπου 1'' με κεφαλή 

33 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
125mm 

44510000-8 Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 125mm 

34 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
325mm 

44510000-8 Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 325mm 

35 ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 44510000-8 Μέγγενη 100mm, χαλίβδινη, περιστρεφόμενης βάσης 360
ο
 

36 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ 44510000-8 Σκάλα αλουμινίου 3+1 σκαλιά ύψους 0,80μ. 

37 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ 44510000-8 Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. 

38 
ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
3x10 

44510000-8 
Τριπλή σκάλα αλουμινίου 3x10 σκαλιά. Διαστάσεις: Κλειστή: 2,80m, 
Ανοιχτή: 6,75m 

39 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 44510000-8 Σπρέι αντισκωρικό 450ml  

40 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 44510000-8 
MAPP-GAS φιάλη προπανίου, κίτρινη. Περιεχόμενο υπό πίεση. 
Προπυλένιο: 95.5%-100%. Προπάνιο: 0 % - 0.5%. θα εφαρμόζει 
απόλυτα στο υπό προμήθεια φλόγιστρο. 

41 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO 44510000-8 
Χρησιμοποιείται για κόλληση, ξεκόλλημα, μπρουντζοκόλληση, 
θέρμανση των προς επεξεργασία τεμαχίων επικασσιτέρωση. 
Μεμονωμένα ελεγχόμενη παροχή αερίου και αέρα. 

42 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ  44512000-2 Με μόνωση 1000V, διάστασης 160 χιλιοστών 

43 ΠΕΝΣΑ 44512200-4 Πενσα 200mm βαρέως τυπου με din iso 5746 

44 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 44512200-4 ΙΑΚΟΣ 

45 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ 30192200-3 Μετροταινία 3 μ. 

46 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ 30192200-3 Μετροταινία 5 μ. 

47 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ 30192200-3 Μετροταινία 30 μ. 

48 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ 30192200-3 Μετροταινία 50 μ. 

49 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  2,0 kg  44512300-5 Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι 

50 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  3,0 kg  44512300-5 Βαριοπούλα 3,0 kg με πλαστικό χερούλι 

51 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 44512300-5 Σφυρί πένας, 500gr, με πλαστική λαβή 

52 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 44512000-2 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-
22mm 

53 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ 44512000-2 Γερμανοπολύγωνα από ατσαλι 26 τεμ.  από 6-32  

54 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 44512800-0 
Κατσαβίδια σετ με λαβή χυτή από πολυμερή συνθετικά Μαυρισμένη 
μύτη Σφυρήλατη εξάγωνη λάμα ειδικά για εργασίες ισχύος  

55 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ torx  44512800-0 
Σετ κατσαβίδια torx  με λάμα κατασκευασμένη από ειδικό 
χρωμιοβαναδιούχιο χάλυβα με σιλίσιουμ και εργονομική λαβή ΤΧ10 x 
80mm ΤΧ15 x 80mm TX20x100mm TX25x100 TX27x115 TX30x115 
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TX40x130 

56 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
½ 

44512800-0 Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2 ατσάλι τεμ:26 

57 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
¼ 

44512800-0 Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα  1/4 ατσάλι τεμ:46 

58 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN 44522200-7 Σετ κλειδιά ALLEN μπίλιας 1,5-10 mm 9 τεμ  

59 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN TORX 44522200-7 
Σετ κλειδιά ALLEN TORX με τρύπα μακριά 9 τεμ Νο κλειδία:Τ10-Τ15-
Τ20-Τ25-Τ27-Τ30-Τ40-Τ45-Τ50 

60 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  43132300-0 Σετ 5 τεμ., διαστάσεις 4,5,6,8,10mm 

61 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  43132300-0 Σετ 6 τεμ., διαστάσεις 2,3,4,5,6,8mm 

62 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
19τεμ. 

43132300-0 Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων 

63 ΣΚΕΡΠΑΝΙ 44511000-5 Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι 

64 ΣΚΥΛΑ 44511000-5 Μήκους 180 mm 

65 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1'' 

66 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1/2'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1/2'' 

67 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 2'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  2'' 

68 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1'' 

69 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 2'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  2'' 

70 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1/2'' 44511000-5 Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1/2'' 

71 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ 44510000-8 Πριόνι ξύλου 450mm 

72 ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ω  44510000-8 Ναυτικά κλειδιά τύπου Ω3 τόνων  

73 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 44512000-2 Διάστασης 160 χιλιοστών 

74 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 44512940-3 

Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό. Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. 
Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να ανοίγουν με το ένα χέρι. 
Δύο αποσπώμενα organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για 
καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια. 
Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 30εκ. x 28εκ. 

75 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ  31224810-3 Μπαλαντέζα καρούλι 50 m με τέσσερις πρίζες σουκο 

76 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 44510000-8 
Καρότσι μπετού, ενισχυμένο, βαρέου τύπου, βάρους 25,5 κλ, 
χωρητικότητας 90λτ, τετράλινη ρόδα. Διαστάσεις (μxπxυ) 
1450x630x630mm 

77 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ 44511340-0 Ρυθμιζόμενη με 22 δόντια και ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,20μ 

78 ΦΤΥΑΡΙ 44511120-2 Φτυάρι κυρτό με ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,30μ.  

79 ΚΑΣΜΑΣ 44511320-4 Βάρους 2kg, και ξύλινο στειλιάρι ύψους 0,90μ. 

80 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 4mx50mm 44510000-8 4m x 50mm 1600kg 

81 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx100mm 44510000-8 6m x 100mm 5,600kg 

82 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2mx50mm 44510000-8 2m x 50mm 1600kg 

83 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx60mm 44510000-8 6m x 60mm 2000kg 

84 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 44510000-8 Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια 

85 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ  44510000-8 8m X 50MM 

86 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ)  44510000-8 Ιμάντας φορτίου σαμπάνια 
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87 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ 44510000-8 Περιστροφικοί γάντζοι με ασφάλεια 3 τόνων 

88 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 8 (100 τεμ.) 44523300-5 Ούπα πλαστικά Νο 8 σε κουτί των 100 τεμ. 

89 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 10 (100τεμ.) 44523300-5 Ούπα πλαστικά Νο 10 σε κουτί των 100 τεμ. 

90 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 12 (100τεμ.) 44523300-5 Ούπα πλαστικά Νο 12 σε κουτί των 100 τεμ. 

91 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6x200 (100τεμ.) 44510000-8 Πλαστικά δεματικά 3,6Χ200, σε κουτί των 100τεμ. 

92 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8x250 (100τεμ.) 44510000-8 Πλαστικά δεματικά 4,8x250, σε κουτί των 100τεμ. 

93 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 42670000-3 Διαμέτρου 125mm. 

94 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 42670000-3 Διαμέτρου 125mm 

95 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 44510000-8 
Ελαστικός σωλήνας με εσωτερικά λινά NBR μεταφορά πετρελαίου Φ32, 
10BAR 

96 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm 44511120-2 Χωνί πλαστικό Φ 160mm, με προέκταση & σήτα  

97 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 44512910-4 
Τρυπάνι SDS-MAX τύπου γαρύφαλλο για διάνοιξη οπών σε οπλισμένο 
σκυρόδεμα, διαμέτρου 55mm και μήκους 550 mm. 

 

 

 

Ομάδα Γ: Ειδικό ηλεκτρονικό πολϋόργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  

31161900-1 
Δοκιμαστικό τάσης και συνέχειας κυκλώματος, 12 ενδείξεις τάσης 
με LED (12V-690V), ηχητική και οπτική ένδειξης συνέχειας 
κυκλώματος, ένδειξη φοράς φάσης σε τριφασικό δίκτυο 

2 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
900W 

42652000-1 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. No-volt 
λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση 
που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για 
αυξημένη ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό 
ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού 
προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους. Μπουτόν 
κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους 
γραναζιών για προστασία  εργασίας σε στενά σημεία. 

3 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 
18V  42652000-1 

Κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία 
μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah. 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με 
όλο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης 
ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με 
διαφορετικά μεγέθη βίδας. Με φωτεινό λευκό LED με λειτουργία 
καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη 
λειτουργικότητα. Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη 
ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις 
εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Πολυφορτιστής 
MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες 
XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό 
στήριγμα μύτης να παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου. 
Πολυφορτιστή XR. Κλίπ ζώνης. Μαγνητική προέκταση μύτης. 
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ. 
Max Torque (Hard) 60 Nm 
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Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts. 

4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 44512940-3 

Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό. Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική 
λαβή. Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να ανοίγουν με 
το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο 
ράφι για καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά 
αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 30εκ. x 28εκ. 

5 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 42652000-1 

TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με 
ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για καθαρά 
επαγγελματική χρήση. Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη 
δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα 
της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει 
παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. Διαθέτει λειτουργία παλμών 
για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά 
μέταλλα. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος 
TIG (down slope) και αερίου (post flow).  Δυνατότητα ρύθμισης 
συγκόλλησης 2Τ/4Τ. Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία 
συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, 
ανοξείδωτου χάλυβα,χαλκού και τιτανίου. Δυνατότητα 
συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. Στην τιμή 
συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης.  ΑΠΟΔΟΣΗ 
200Α, ΙΣΧΥΣ (TIG/MMA)  6/8,2, ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á)  10-200,  
ΤΑΣΗ (V)  230, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ  max (mm) 5, ΒΑΡΟΣ (kg)  6,2 

6 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm 44512000-2 Διάστασης 160 χιλιοστών 

7 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W 

44510000-8 

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία 
διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές 
σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές 
περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή αποσπώμενο κεφαλών 
για διάτρηση σε ξύλο , χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές 
βιδώματος. Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, 
κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος κρουστικός 
μηχανισμός που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή 
καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας 
μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το 
τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής αέρα του κινητήρα 
για πλήρη προστασία των ματιών του χρήστη. NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ρυθμιστή βάθους. Θήκη 
μεταφοράς βαρέως τύπου.Ισχύς εισόδου 900 Watts. Αποδιδόμενη 
ισχύς 700 Watts. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 28 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης 
[ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
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8 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ 

44512800-0 Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2'' ατσάλι τεμ:26 το σετ 

9 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ 

44512800-0 
Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα  1/4'' ατσάλι τεμ:46 το 
σετ 

10 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 44512800-0 
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο 
χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-
22mm 

11 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  

43132000-0 Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων 

12 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ 44512800-0 Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. 

 

 

 

III) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 44511000-5 
Αλυσοπρίονο κλαδευτικό.  Κυβισμός 23,6cc , 1.3hp , βάρος εως  
2,6kg, μήκος λάμας 25cm.   Να διαθέτει σύστημα  για εύκολη 
εκκίνηση.  

2 
ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
2,4hp 

44511000-5 
Αλυσοπρίονο επαγγελματικό . Κυβισμός 35,2cc , ιπποδύναμη 2,4hp, 
βάρος εως 3,9kg, μήκος λάμας 40cm.  

3 
ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
4,1hp 

44511000-5 
Αλυσοπρίονο επαγγελματικό  . Κυβισμός 50,2cc , ιπποδύναμη 
4,1hp, βάρος εως 4,9kg, μήκος λάμας 45cm 

4 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3hp 16600000-1 

Θαμνοκοπτικό 45.6cc, ιπποδύναμη 3hp, βάρος εως  8.5 Kg. To 
θαμνοκοπτικό θα πρέπει   να έχει αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων 
ρύθμιση λαβής  χωρίς εργαλεία και ο κινητήρας και ο άξονας 
(μπαστούνι) να είναι του ιδίου κατασκευαστή.  Να συνοδεύεται 
από οδηγίες στα Ελληνικά, δίσκο κοπής αστέρι, αορτήρα βαρέως 
τύπου, κεφαλή μεσινέζας τύπου χταπόδι , μάσκα προστασίας με 
σίτα 

5 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2,8hp 16600000-1 Θαμνοκοπτικό 52.5 cc, ιπποδύναμη 2,8 hp, βάρος εως  8.2 Kg. 

6 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 16600000-1 
Ψαλίδι μπορντούρας  24,1cc, 1,2hp, μαχαιρια στρεφομενα κατά 
145

0 
συνολικο      μήκος 242cm   

7 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 39241200-5 

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό  με μέγιστο μήκος 3,90μ. 36cc, 
ιπποδύναμη 1.9hp, βάρος εως  7.8kg. Τεχνολογία  για μειώμένη 
κατανάλωση – θόρυβο. Το κονταροπρίονο  να συνοδεύεται από το 
σύστημα στήριξης  για μικρότερη καταπόνηση στα χέρια. 

8 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

39241200-5 Κονταροπρίονο χειρός τηλεσκοπικό με μήκος  5Μ  

9 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ   

Σκαπτικό Xαμηλού βάρους (46kg), κινητήρας 3,9HP, μετάδοση 
κορώνα πηνίο, 1 ταχύτητα εμπρός 1 πίσω. Αναδιπλούμενη μπάρα 
τιμονιού ρυθμιζόμενη κάθετα και πλευρικά. Το πλάτος εργασίας 
είναι 85 cm και  μπορεί να μειωθεί στα 60 cm  

10 
ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

16310000-1 

Επαγγελματική μηχανή γκαζόν  3.9HP κυβισμός 179 cm
3
. 

Αυτοκινούμενη,  με μετάδοση κίνησης 3 ταχυτήτων διάμετρος 
κοπής 54cm, κάδος 80λτ, ύψος κοπής 25-90mm πλαίσιο μεταλλικό, 
με μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη.  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

11 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI   

Πολυεργαλείο multi με 2 παρελκόμενα 27,2cc, 1,2hp με 
πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά και με παρελκόμενα: α) 
φρέζα με πλάτος εργασίας 22 cm βάρος έως 2 kg 
β)Σβολοθρυμματιστής με πλάτος εργασίας 22 cm βάρος έως 2 kg 

12 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   
Ψεκαστικό συγκρότημα 25 cc, 1,2hp χωρητικότητα υγρού: 25 lt με 
παροχή υγρού: 8 lt/min Μέγιστη παροχή αέρα: 35 kg/cm2 

13 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250λτ   
Αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο 24 lt με πίεση 8 bar και 250 
lt/min 

14 ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc   
Τριβέλα 62cc ντεπόζιτο 1,2lt βάρος  έως 11,5 kg με 2 αρίδες  
διαμέτρου 300Χ730mm & 200X 730mm και με προέκταση 350 mm 

 

 

Ομάδα Δ: Εργαλεία και υλικά για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KVA 31120000-3 

Τύπος Κατασκευής: Ανοιχτό πλαίσιο. Τάση/Συχνότητα: 230 V / 50Ηζ 
Μέγιστη Ισχύς: 4 KVA ή μεγαλύτερη Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : > 
3 KVA Ρευματοδότες 230V: Ναι. Ρευματοδότες 12V: Προαιρετικά. 
Προστασία από Υπερφόρτωση: Ναι. Τύπος Κινητήρα:Τετράχρονος 
Ισχύς: >7 hp Καύσιμο: Βενζίνη. Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων: > 
3,5 It. Αισθητήρας Λαδιού: Ναι. Εκκίνηση: Σχοινί. Μήκος: <65 cm. 
Πλάτος: <60 cm. Ύψος: < 60 cm. Βάρος: < 50 kg 

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ 42123400-1 

Ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. Κεφαλή τύπου V. Μονομπλόκ 
αεροσυμπιεστής - κινητήρας και συμπιεστής είναι 
κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι ώς μία μονάδα. Ισχύς 
κινητήρα : > 3,0 (HP) ίππων/ 2.25kw. Αεροφυλάκιο 100 Itr. υψηλής 
αντοχής, δοκιμασμέμο σε όλους τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τροχήλατος αεροσυμπιεστής με δυο εμπρόσθιες σταθερές 
ρόδες. 2 εξόδοι αέρα. Μία έξοδος αέρα από αυτόματη πρίζα αέρος 
και μία έξοδος από βάνα με φρεζόβιδα ( κλασσική - παραδοσιακή 
έξοδος). 2 Μανόμετρα ελέγχου πίεσης. Το ένα μετρά την πίεση του 
αεροφυλακίου και το άλλο μετρά την πίεση του αέρα εξόδου. 
Ρυθμιστής Πίεσης. Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει την πίεση του 
αέρα εξόδου ανάλογα την εργασία. Βαλβίδα αφυδάτωσης 
αεροφυλακίου. Εύκολή αλλαγή λαδιών του αεροσυμπιεστή. 
Βαλβίδα ασφαλείας. Δείκτης εξωτερικού ελέγχου ποσότητας 
λαδιού. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm : 108x38x80. ΒΑΡΟΣ (kg):< 45 κιλά. 
bar/psi: > 8/110 0 lt/min: > 400 

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1,5ΗΡ 42123400-1 

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. Αεροφυλάκιο (Lt): > 

24. it/min: > 150. Πίεση (bar/psi): > 8 / 116. Iπποδύναμη 

(HP/ Kw):> 1.5/1.1. Βάρος ::< 23 kg 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 42924310-5 

Μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου με διακόπτη ρύθμισης ροής 
και ακροφύσιο ρυθμιζόμενης δέσμης. Πλυσίματος 
κατάλληλο για εφαρμογές απολίπανσης και καθαρισμού. Το 
ΑΝΙ 26/Β μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: Βαρύς τύπος. Με μεταλλικό δοχείο. Με 
μεταλλικό σωλήνα. Μεταλλικό εσωτερικά. 10bar 

5 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 600cc 42924310-5 

Μπέκ 1,4 mm. Άνω Δοχείο 600 cc -Ρυθμιστής βεντάλιας. 
Ρυθμιστής ποσότητας χρώματος. Μικρορύθμιση της πίεσης 
του αέρα. Σύνδεσμος αέρα με φρεζόβιδα. Ελαφρύς 
πλαστικός κάδος -Πλαστικό καπάκι κάδου 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ 44511000-5 

Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός < 40 cm
3
, Μεγίστη ισχύς : 

> 1,5 kW/ 2 HP, -Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων: > 0,25 
lit, Κατανάλωση καυσίμου : < 420 g/kWh, Μέγιστη ροπή > 
1,5 Nm. Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,15 
lit. Τύπος αντλίας λαδιού Αυτόματο. Δόνηση και θόρυβος 
μικρότερα ή ίσα από τα κάτωθι: Αντιστοιχία επιπέδου 
κραδασμών (ahv, eq) σε εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή : < 
4,2/4 m/s

2
. Πίεση θορύβου στα αυτιά χειριστή < 104 dB(A). 

Εξοπλισμός κοπής: Βήμα αλυσίδας : 3/8" LP. Μήκος λάμας 
40 cm/16". Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ:> 18m/s, 
Εύρος αλυσίδας 0,05". Διαστάσεις: Βάρος (χωρίς λάμα και 
αλυσίδα) : < 3,5 kg 

7 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ 44511000-5 

Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός > 80 cm
3
. Βάρος (χωρίς 

λάμα και αλυσίδα)< 7 kg. Μέγιστη ισχύς > 4,8 kW/ 6,5HP. 
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 0,9 lit -Κατανάλωση 
καυσίμου :< 490 g/kWh. Μέγιστη ροπή> 4,7Nm/9600 σ.α.λ. 
Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,5 lit. Τύπος 
αντλίας λαδιού: Αυτόματο. Δόνηση και θόρυβος: Μικρότερα 
ή ίσα από τα κάτωθι: Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, 
eq) εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή 5,8/7 m/s

2
 -Πίεση 

θορύβου στα αυτιά χειριστή : 107,5 dB(A). Εξοπλισμός 
κοπής: Βήμα αλυσίδας 3/8". Μήκος λάμας 60 cm/24". 
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ > 21 m/s. Διαστάσεις: 
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) :< 7,4 kg 

8 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 44511000-5 

Κινητήρας: Κυβισμός : < 30 cm3. Μέγιστη ισχύς > 1 kW/ 1,3 HP. 
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 0.50λτ. Κατανάλωση 
καυσίμου < 4000 g/kWh. Μήκος εκτεταμένο με τον εξοπλισμό 
κοπής : > 3.9 μ. Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο 
μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 30 cm. 
Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Shortest 25 
cm.  Ήχος & θόρυβος: Πίεση θορύβου στα αυτιά χειριστή < 90 
dB(A). Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0.12 I 
Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο μήκος λάμας, 
ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 30 cm. Συνιστώμενο μήκος 
λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Shortest 25 cm 

9 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 44511000-5 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα για κοντάρι. Εφαρμογή: Όλοι οι 
τύποι ξύλου και πλαστικές σωλήνες. Μήκος λάμας: 3300mm. 
Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 900HV-950HV (HRC67" - 
HRC68") 

10 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ 44511000-5 

Χειροπρίονο 330ΜΜ με θήκη τύπου Samurai Μήκος λάμας: 
300mm. Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 900HV-950HV (HRC67" - 
HRC68") 

11 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg 44512300-5 

Εργονομικό στέλεχος με λαβή από λάστιχο με ραβδώσεις 
συνθετικό υλικό που απορροφά τους κραδασμούς. Επίπεδη 
σκληρυμένη και λειασμένη κεφαλή. Η λαβή ασφαλίζει στην 
κεφαλή με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή 
της από αυτήν 

12 ΒΑΡΙΑ 5kg  44512300-5 
Μήκος >0,8 μ. Η λαβή θα ασφαλίζει στην κεφαλή με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή της από αυτήν 

13 
ΦΤΥΑΡΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

44511120-2 
Μήκος: 1.460mm (ενδεικτικά). Πλάτος: 200 mm (ενδεικτικά). 
Βάρος: 1000 γρ (ενδεικτικά). Πάχος: 1,6mm (ενδεικτικά) 

14 ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ 44511340-0 Τσουγκράνα σφυρήλατη 14 δόντια με στειλιάρι 
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15 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 44540000-7 

Αντιολισθητικές αλυσίδες για εκχιονιστικά, τρακτέρ και 
ειδικά οχήματα. Διπλή αλυσίδα (σχήμα διαμαντιού) 
γαλβανισμένο ατσάλι με επιπλέον συνδέσμους και 1 
εκατοστό πάχος χαλύβδινους ράβδους. Με πλευρική 
αλυσίδα και μοχλό σύσφιξης. Τεμάχια 2 (ζευγάρι). Group 37. 
Για διάσταση ελαστικού 335//80/R20 

16 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 44540000-7 

Αλυσίδα για SUV και 4x4 και μικρά φορτηγά. S-12- N24.5 
235/75/15.  Έξτρα χοντρή από ενισχυμένο ατσάλι και 
ελαστικό εσωτερικό καλώδιο. Αλυσίδες LINKS με σύρμα 
4,3mm. Εύκολη - γρήγορη τοποθέτηση 

17 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ 
ΤΡΙΠΟΔΟ 

31518600-6 
Ισχύς: 2x500 W. Ταση:230V/50HZ. Μήκος καλωδίου: 3.0 m. Ύφος 
τρίποδου: 1.8 m. Προστασία: > ΙΡ54 

18 ΦΑΚΟΣ LED 31518600-6 

Led chip με 100.000 ώρες διάρκεια ζωής. Φωτεινότητα 500 
lumen. Λειτουργία ZOOM. Μεταλλικός διακόπτης. 
Ενισχυμένο σώμα αλουμινίου. Μεταλλικό κλιπ τσέπης / 
ζώνης. Αντιολισθιτική λαβή. Φορτιστής ρεύματος 230V. 
Φορτιστής αυτοκινήτου 12V. επαναφορτιζόμενη μπαταρία > 
4000 mAh. Θήκη μεταφοράς φακού. Πρακτικό ρυθμιζόμενο 
σε μήκος λουράκι μεταφοράς. Αδιάβροχος (όχι υποβρύχιος) 
κατάλληλος για εξωτερική χρήση 

19 ΦΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 44511000-5 

Χρώμα: Ξύλινη απόχρωση (κοντάρι) 8t Σκούρο μεταλλικό γκρι 
(ελάσματα). Συνολικό μήκος: 1,50m. Προσεγγ. βάρος: 2,30Kg -
Υλικό: Stl2. Διαστάσεις μεταλλικού ελάσματος: 360 x 50 mm -Πάχος 
μεταλλικού ελάσματος: 0,50mm. Κλίση: 30°. Διάμετρος κονταριού: 
40,00mm. Μέθοδος συναρμολόγησης: Με μεταλλικούς 
συνδέσμους 

20 ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 44512000-2 Κλειδί υδροστομίων κατάλληλο για ρακόρ-storz 13/4" - 3" 

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 44512800-0 

Σετ κατσαβιδιών αποτελούμενο από: 1x 64-983: Ίσιο στενό 
(ηλεκτρολόγου) 3.5 χ 75mm. 1χ 65-476: Ίσιο στενό (ηλεκτρολόγου) 
5.5 χ 125mm. 1χ 65-141: Ίσιο φαρδύ (μηχανικού) 6.5 x 150mm. 1χ 
65-335: ΡΖ1 χ 100mm. 1χ 65-337:  ΡΖ2 χ 125mm. 1χ 65-207:PHI χ 
100mm. 1x 65-209:PH2 x 125mm. Λάμα κατασκευασμένη από 
χάλυβα ενισχυμένο με χρώμιο-βανάδιο, για υψηλή ροπή στρέψης 
χωρίς κίνδυνο καταστροφής της μύτης. Μύτη επεξεργασμένη με 
αμμοβολή για καλύτερη πρόσφυση στο κεφάλι της βίδας. 
Ανάγλυφη, αντιολισθητική λαβή από μαλακό υλικό για καλύτερο  

22 ΠΕΝΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 44512200-4 Πένσα μηχανικού VDE200mm 

23 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 44511000-5 Γκαζοτανάλια 250mm 

24 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 44512800-0 

Ποιότητα Force Σετ 14 τεμαχίων. Περιλαμβάνει καρυδάκια 
πολύγωνα: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 χιλιοστά Κεφαλή 
καστάνιας 1". Φορέας μανέλας 1". Ράβδος 550mmL. 2 Προεκτάσεις 
1"Χ8" & Χ16" 

25 ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ 44511000-5 
Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/4" μήκους τουλάχιστον 45εκατοστών 
κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμίου βαναδίου με πρόσμιξη 
μολυβδενίου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315 Αρ. 253. 

26 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ 44511000-5 
Προέκταση 3/4" μήκους τουλάχιστον 20εκατοστών 
κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμίου βαναδίου με πρόσμιξη 
μολυβδενίου, σύμφωνα με ISO 3316 Αρ. 204 

27 
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ 
ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ 

39522130-7 
Καλαμωτή από λυγαριά μασίφ (βέργα λεπτοκαρυάς), δεμένη με 
σύρμα γαλβανισμένο. Κατάλληλη για σκίαση σε πέργκολα. Μήκος : 
5 μέτρα -Πλάτος : 1 μέτρο. 

28 ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 39515420-5 Διάσταση 5m x τρέχον μέτρο. Υλικό κατασκευής από πολυαιθυλένιο 
HDPE με σταθεροποίηση UV. Χρώμα διχτυού πράσινο. Βάρος > 60 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

gr/m2. Σκίαση 75%. 

29 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 44312000-0 
Το γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ θα είναι μαλακό κοινό εμπορίου 
για κάθε είδους δεσίματα. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης CE . Πάχος σύρματος 1,00 ή 1,10mm. 

30 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 44312300-3 

Το αγκαθωτό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
περιφράξεων για την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων και 
για επιπλέον ασφάλεια. Θα είναι από μαλακό σύρμα, 
γαλβανισμένο εν θερμώ. 

31 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 44212400-3  

Πάσσαλοι από ισοσκελείς σιδηρογωνιές γενικής χρήση. Μη 
γαλβανισμένες χαλύβδινες γωνίες με διαστάσεις : (40*40)χιλ., 
πάχος 3,5 χιλ. και ύφος 2 μ. Θα φέρουν υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και οικόπεδα, με τρύπες 
ανα 45 cm από το άνω άκρο. 

32 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 44313100-8 
Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε κουλούρα. Μάτι 
50x50χιλ. - 20μ. X 1,5μ., πάχους 2,00 χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. 

33 ΤΣΑΠΑ 44511100-6 Τσάπα τύπου Κρήτης Διάσταση No 0 

34 ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ 44511400-9 
Σφυρήλατος τσεκουροκασμάς. Μήκος (Α): 32-34 εκατοστά. 
Πλάτος (Β): 7- 8 εκατοστά. Βάρος : >1300 γραμμάρια 

35 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 42716110-2 
Πίεση (bar): > 135. Παροχή (l/h): >450. Κινητήρας (W): > 2000. 
Αντλία από αλουμίνιο. Στάνταρντ εξαρτήματα: Πιστόλι, Αυλός 
ρυθμιζόμενος, Δοχείο απορρυπαντικού 

 

 

                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Μυτιλήνη,       /         / 2018 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ κλπ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      151 /2018  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   79.725.80 €              

                    Φ.Π.Α.   :   13.553.39 €                  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :   93.279,19 €              

 

3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τριών 

χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (93.279,19€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 17%. Η προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.71.310.001, 30.71.310.001, 35.71.310.001, 

20.71.310.002, 30.71.310.002, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου.  

I) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ τεμ. 1 422,07 422,07 

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ τεμ. 1 2.225,00 2.225,00 

3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ τεμ. 1 15,00 15,00 

4 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton τεμ. 2 60,00 120,00 

5 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
30ton) 

τεμ. 1 170,00 170,00 

6 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
10ton) 

τεμ. 8 87,00 696,00 

7 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (3tn) 

τεμ. 1 520,00 520,00 

8 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (10tn) 

τεμ. 1 1.030,00 1.030,00 

9 ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 1/2΄΄ τεμ. 8 7,20 57,60 

10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμ. 1 130,00 130,00 

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ τεμ. 8 60,00 480,00 

12 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ. 1 90,00 90,00 

13 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ τεμ. 1 40,00 40,00 

14 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60watt τεμ. 1 20,00 20,00 
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15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ τεμ. 1 490,00 490,00 

16 ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ τεμ. 2 1.115,00 2.230,00 

17 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 100lt τεμ. 1 570,00 570,00 

18 ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ τεμ. 1 36,00 36,00 

19 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850watt τεμ. 2 108,24 216,48 

20 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ τεμ. 1 130,00 130,00 

21 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α 

τεμ. 2 209,00 418,00 

22 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  1.050WATT τεμ. 2 62,00 124,00 

23 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ τεμ. 1 154,00 154,00 

24 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  τεμ. 1 203,00 203,00 

25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ τεμ. 1 46,00 46,00 

26 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ τεμ. 1 60,00 60,00 

27 ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΛΕΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ τεμ. 1 220,00 220,00 

28 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 2 10,00 20,00 

29 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ τεμ. 2 9,60 19,20 

30 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ200mm τεμ. 2 7,50 15,00 

31 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 180mm τεμ. 2 8,60 17,20 

32 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 200mm τεμ. 2 22,00 44,00 

33 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ σετ. 2 9,50 19,00 

34 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ τεμ. 2 10,00 20,00 

35 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX τεμ. 2 6,50 13,00 

36 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1 1/2΄΄ τεμ. 1 25,60 25,60 

37 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1΄΄΄ τεμ. 1 30,00 30,00 

38 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 125mm τεμ. 7 6,80 47,60 

39 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 250mm τεμ. 7 6,80 47,60 

40 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 22mm τεμ. 7 2,48 17,36 

41 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 23mm τεμ. 7 2,74 19,18 

42 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 7 2,88 20,16 

43 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 7 4,07 28,49 

44 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 28mm τεμ. 7 4,22 29,54 

45 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 30mm τεμ. 7 4,22 29,54 

46 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 32mm τεμ. 7 4,69 32,83 

47 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 19mm τεμ. 1 2,15 2,15 

48 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 21mm τεμ. 1 2,26 2,26 

49 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 1 2,88 2,88 

50 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 1 4,07 4,07 

51 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄  (22ΤΕΜ.) σετ. 2 56,87 113,74 

52 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ σετ. 2 8,16 16,32 

53 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. σετ. 2 81,00 162,00 

54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 2 58,20 116,40 
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55 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

τεμ. 1 9,50 9,50 

56 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ τεμ. 2 18,50 37,00 

57 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2 4,00 8,00 

58 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2 4,00 8,00 

59 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ τεμ. 1 27,00 27,00 

60 ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ σετ. 1 5,00 5,00 

61 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ (500/ΣΕΤ) σετ. 1 3,00 3,00 

62 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ (200/ΣΕΤ) σετ. 5 11,00 55,00 

63 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 5 8,80 44,00 

64 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 4 9,90 39,60 

65 ΡΟΔΕΛΕΣ (100/ΣΕΤ) σετ. 4 1,43 5,72 

66 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 1 1,90 1,90 

67 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ τεμ. 1 4,33 4,33 

68 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 1 9,53 9,53 

69 ΣΟΥΓΙΑΣ τεμ. 2 11,00 22,00 

70 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0KG τεμ. 1 11,50 11,50 

71 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΗSS τεμ. 2 36,50 73,00 

72 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ σετ. 2 7,50 15,00 

73 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 125 0,70 87,50 

74 ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ τεμ. 4 10,00 40,00 

75 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ τεμ. 3 1,30 3,90 

76 ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80 5,50 440,00 

77 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τεμ. 1 7,00 7,00 

78 ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ τεμ. 2 11,80 23,60 

79 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ζευγ. 500 2,20 1.100,00 

80 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ τεμ. 2 3,60 7,20 

81 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ τεμ. 1 14,00 14,00 

82 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΣΙΜΑΤΟΣ μέτρο 60 0,85 51,00 

83 ΛΟΥΚΕΤΑ τεμ. 15 9,80 147,00 

84 ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 120 1,22 146,40 

85 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 10 3,35 33,50 

86 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεμ. 5 0,95 4,75 

87 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80 8,30 664,00 

88 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ τεμ. 60 2,90 174,00 

89 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 80 2,90 232,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 15.383,20 

Φ.Π.Α 17% 2.615,14 

Γενικό Σύνολο 17.998,34 
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Ομάδα Β: Χειράμαξες 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ τεμ. 284,00 3 852,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 852,00 

Φ.Π.Α 17% 144,84 

Γενικό Σύνολο 996,84 

 

 

II) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  8,5KVA τεμ. 2 1.200,00 2.400,00 

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 1 86,00 86,00 

3 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 720W τεμ. 2 86,00 172,00 

4 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
840W 

τεμ. 2 130,00 260,00 

5 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
2200W 

τεμ. 2 130,00 260,00 

6 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ τεμ. 1 320,00 320,00 

7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V τεμ. 3 280,00 840,00 

8 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμ. 2 350,00 700,00 

9 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ τεμ. 1 200,00 200,00 

10 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ τεμ. 4 700,00 2.800,00 

11 ΣΕΓΑ   ΕΠΑΝΑΦ/ΜΕΝΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12V τεμ. 2 130,00 260,00 

12 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 500W τεμ. 1 170,00 170,00 

13 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ τεμ. 1 560,00 560,00 

14 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ τεμ. 1 56,00 56,00 

15 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ τεμ. 1 80,00 80,00 

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300 lt  τεμ. 1 1.150,00 1.150,00 

17 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ τεμ. 1 55,00 55,00 

18 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ  τεμ. 1 400,00 400,00 

19 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ HΛEKTΡONIKH τεμ. 2 450,00 900,00 

20 ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ τεμ. 2 190,00 380,00 

21 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ τεμ. 4 400,00 1.600,00 

22 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ τεμ. 1 245,00 245,00 

23 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ τεμ. 1 80,00 80,00 

24 ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ τεμ. 1 40,00 40,00 

25 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμ. 2 35,00 70,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

26 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ τεμ. 5 16,00 80,00 

27 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 155mm τεμ. 1 30,00 30,00 

28 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 110mm τεμ. 1 30,00 30,00 

29 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ τεμ. 1 135,00 135,00 

30 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ τεμ. 1 350,00 350,00 

31 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  τεμ. 6 30,00 180,00 

32 ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  τεμ. 3 60,00 180,00 

33 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 125mm τεμ. 3 32,00 96,00 

34 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 325mm τεμ. 3 40,00 120,00 

35 ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ τεμ. 1 190,00 190,00 

36 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 28,00 28,00 

37 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 47,00 47,00 

38 ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x10 τεμ. 2 110,00 220,00 

39 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ τεμ. 6 5,00 30,00 

40 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ τεμ. 5 8,00 40,00 

41 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO τεμ. 7 35,00 245,00 

42 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ  τεμ. 2 28,00 56,00 

43 ΠΕΝΣΑ τεμ. 3 22,00 66,00 

44 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 10 8,60 86,00 

45 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ τεμ. 5 5,20 26,00 

46 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ τεμ. 15 6,00 90,00 

47 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ τεμ. 5 10,00 50,00 

48 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ τεμ. 5 13,00 65,00 

49 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  2,0 kg  τεμ. 2 12,00 24,00 

50 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  3,0 kg  τεμ. 2 16,00 32,00 

51 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ τεμ. 5 4,00 20,00 

52 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ τεμ. 8 15,00 120,00 

53 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ σετ 3 90,00 270,00 

54 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ σετ 2 36,00 72,00 

55 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ torx  σετ 1 60,00 60,00 

56 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½ σετ 3 120,00 360,00 

57 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼ σετ 3 65,00 195,00 

58 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN σετ 1 5,00 5,00 

59 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN TORX σετ 1 14,00 14,00 

60 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  σετ 10 4,00 40,00 

61 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  σετ 10 13,00 130,00 

62 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 19τεμ. σετ 10 36,50 365,00 

63 ΣΚΕΡΠΑΝΙ τεμ. 20 6,00 120,00 

64 ΣΚΥΛΑ τεμ. 5 13,00 65,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

65 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1'' τεμ. 3 30,00 90,00 

66 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1/2'' τεμ. 3 25,00 75,00 

67 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 2'' τεμ. 3 40,00 120,00 

68 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1'' τεμ. 3 30,00 90,00 

69 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 2'' τεμ. 3 40,00 120,00 

70 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1/2'' τεμ. 3 25,00 75,00 

71 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ τεμ. 15 10,00 150,00 

72 ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ω  τεμ. 4 4,00 16,00 

73 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 1 32,00 32,00 

74 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμ. 5 34,00 170,00 

75 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ  τεμ. 3 65,00 195,00 

76 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ τεμ. 5 45,00 225,00 

77 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ τεμ. 10 10,00 100,00 

78 ΦΤΥΑΡΙ τεμ. 10 9,00 90,00 

79 ΚΑΣΜΑΣ τεμ. 20 11,00 220,00 

80 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 4mx50mm τεμ. 2 15,00 30,00 

81 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx100mm τεμ. 2 40,00 80,00 

82 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2mx50mm τεμ. 2 8,00 16,00 

83 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx60mm τεμ. 2 20,00 40,00 

84 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 3 32,00 96,00 

85 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ  τεμ. 4 30,00 120,00 

86 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ)  τεμ. 3 12,00 36,00 

87 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ τεμ. 4 18,00 72,00 

88 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 8 (100τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

89 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 10 (100 τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

90 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 12 (100τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

91 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6x200 (100τεμ.) κουτί 3 5,00 15,00 

92 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8x250 (100τεμ.) κουτί 3 5,50 16,50 

93 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 240 0,70 168,00 

94 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 249 1,40 348,60 

95 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ μέτρο 15 12,00 180,00 

96 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm τεμ. 3 6,00 18,00 

97 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ τεμ. 2 195,00 390,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 22.110,10 

Φ.Π.Α 17% 3.758,72 

Γενικό Σύνολο 25.868,82 

 

Ομάδα Γ: Ειδικό ηλεκτρονικό πολϋόργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  τεμ. 5 40,00 200,00 

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 3 86,00 258,00 

3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V  τεμ. 1 280,00 280,00 

4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 3 34,00 102,00 

5 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER τεμ. 1 450,00 450,00 

6 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm τεμ. 3 32,00 96,00 

7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W τεμ. 3 200,00 600,00 

8 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ τεμ. 3 120,00 360,00 

9 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ τεμ. 3 65,00 195,00 

10 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ τεμ. 3 15,00 45,00 

11 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  τεμ. 10 40,00 400,00 

12 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 47,00 47,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 3.033,00 

Φ.Π.Α 17% 515,61 

Γενικό Σύνολο 3.548,61 

 

III) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ομάδα Α: Εργαλεία, φορητά μηχανήματα χειρός κλπ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ τεμ. 6 320,00 1.920,00 

2 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2,4hp τεμ. 2 430,00 860,00 

3 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4,1hp τεμ. 1 600,00 600,00 

4 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3hp τεμ. 5 750,00 3.750,00 

5 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2.8hp τεμ. 10 430,00 4.300,00 

6 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ τεμ. 1 600,00 600,00 

7 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 1 740,00 740,00 

8 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 4 170,00 680,00 

9 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ τεμ. 1 800,00 800,00 

10 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 1 1.400,00 1.400,00 

11 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI τεμ. 1 500,00 500,00 

12 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ τεμ. 1 500,00 500,00 

13 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250 λτ τεμ. 1 110,00 110,00 

14 ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc τεμ. 1 220,00 220,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 16.980,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Φ.Π.Α 17% 2.886,60 

Γενικό Σύνολο 19.866,60 

 

 

Ομάδα Δ: Εργαλεία και υλικά για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KVA τεμ. 4 560,00 2.240,00 

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ τεμ. 2 300,00 600,00 

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1,5ΗΡ τεμ. 2 130,00 260,00 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ τεμ. 3 15,00 45,00 

5 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 600cc τεμ. 2 25,00 50,00 

6 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ τεμ. 7 300,00 2.100,00 

7 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 2 950,00 1.900,00 

8 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 3 580,00 1.740,00 

9 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ. 8 14,00 112,00 

10 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 30 12,00 360,00 

11 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg τεμ. 5 15,50 77,50 

12 ΒΑΡΙΑ 5kg  τεμ. 5 40,00 200,00 

13 
ΦΤΥΑΡΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

τεμ. 40 10,00 400,00 

14 ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ τεμ. 40 10,25 410,00 

15 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ζεύγος 1 980,00 980,00 

16 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ τεμ. 6 90,00 540,00 

17 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ τεμ. 5 60,00 300,00 

18 ΦΑΚΟΣ LED τεμ. 10 55,00 550,00 

19 ΦΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ τεμ. 30 45,00 1.350,00 

20 ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ τεμ. 4 40,00 160,00 

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμ. 5 24,00 120,00 

22 ΠΕΝΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ τεμ. 3 29,00 87,00 

23 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ τεμ. 4 30,00 120,00 

24 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ τεμ. 2 390,00 780,00 

25 ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ τεμ. 5 20,00 100,00 

26 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ τεμ. 5 15,00 75,00 

27 ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ τεμ. 5 40,40 202,00 

28 ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ τ.μ 50 1,28 64,00 

29 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κιλά 350 2,50 875,00 

30 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 κιλά  100 4,00 400,00 

31 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 250 5,00 1.250,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

32 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 20 60,00 1.200,00 

33 ΤΣΑΠΑ τεμ. 25 9,80 245,00 

34 ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ τεμ. 25 11,00 275,00 

35 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ τεμ. 1 1.200,00 1.200,00 

 
 

    
Σύνολο άνευ ΦΠΑ 21.367,50 

Φ.Π.Α 17% 3.632,48 

Γενικό Σύνολο 24.999,98 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

 

      1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΑΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ τεμ. 1 422,07 422,07 

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ τεμ. 1 2.225,00 2.225,00 

3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ τεμ. 1 15,00 15,00 

4 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ τεμ. 1 56,00 56,00 

5 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ τεμ. 1 80,00 80,00 

6 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300 lt  τεμ. 1 1.150,00 1.150,00 

7 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250λτ τεμ. 1 110,00 110,00 

8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ τεμ. 1 55,00 55,00 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ  τεμ. 1 400,00 400,00 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ HΛEKTΡONIKH τεμ. 2 450,00 900,00 

11 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton τεμ. 2 60,00 120,00 

12 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
30ton) 

τεμ. 1 170,00 170,00 

13 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
10ton) 

τεμ. 8 87,00 696,00 

14 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (3tn) 

τεμ. 1 520,00 520,00 

15 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (10tn) 

τεμ. 1 1.030,00 1.030,00 

16 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ τεμ. 1 245,00 245,00 

17 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ τεμ. 1 80,00 80,00 

18 ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ τεμ. 2 190,00 380,00 

19 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 155mm τεμ. 1 30,00 30,00 

20 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 110mm τεμ. 1 30,00 30,00 

21 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ τεμ. 1 135,00 135,00 

22 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ τεμ. 1 350,00 350,00 

23 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  τεμ. 6 30,00 180,00 

24 ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  τεμ. 3 60,00 180,00 

25 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 125mm τεμ. 3 32,00 96,00 

26 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 325mm τεμ. 3 40,00 120,00 

27 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ τεμ. 4 400,00 1.600,00 

28 ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ τεμ. 1 40,00 40,00 

29 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμ. 2 35,00 70,00 

30 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ τεμ. 5 16,00 80,00 

31 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  8,5KVA τεμ. 2 1.200,00 2.400,00 

32 ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 1/2΄΄ τεμ. 8 7,20 57,60 

33 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμ. 1 130,00 130,00 

34 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ τεμ. 8 60,00 480,00 

35 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ. 1 90,00 90,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

36 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 28,00 28,00 

37 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 47,00 47,00 

38 ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x10 τεμ. 2 110,00 220,00 

39 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ τεμ. 1 40,00 40,00 

40 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60watt τεμ. 1 20,00 20,00 

41 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ τεμ. 1 490,00 490,00 

42 ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ τεμ. 2 1.115,00 2.230,00 

43 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 100lt τεμ. 1 570,00 570,00 

44 ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ τεμ. 1 36,00 36,00 

45 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850watt τεμ. 2 108,24 216,48 

46 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 1 86,00 86,00 

47 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 720W τεμ. 2 86,00 172,00 

48 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
840W 

τεμ. 3 130,00 390,00 

49 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
2200W 

τεμ. 2 130,00 260,00 

50 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ τεμ. 1 320,00 320,00 

51 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V τεμ. 3 280,00 840,00 

52 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμ. 2 350,00 700,00 

53 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ τεμ. 1 200,00 200,00 

54 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ τεμ. 4 700,00 2.800,00 

55 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α 

τεμ. 2 209,00 418,00 

56 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  1.050WATT τεμ. 2 62,00 124,00 

57 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ τεμ. 1 154,00 154,00 

58 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  τεμ. 1 203,00 203,00 

59 ΣΕΓΑ   ΕΠΑΝΑΦ/ΜΕΝΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12V τεμ. 2 130,00 260,00 

60 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ τεμ. 1 170,00 170,00 

61 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ τεμ. 1 560,00 560,00 

62 ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ τεμ. 1 190,00 190,00 

63 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ τεμ. 1 46,00 46,00 

64 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ τεμ. 1 60,00 60,00 

65 ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΛΕΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ τεμ. 1 220,00 220,00 

66 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ τεμ. 5 45,00 225,00 

67 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 2 10,00 20,00 

68 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 180mm τεμ. 2 9,60 19,20 

69 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm τεμ. 2 28,00 56,00 

70 ΠΕΝΣΑ τεμ. 5 22,00 110,00 

71 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 12 8,60 103,20 

72 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ200mm τεμ. 2 7,50 15,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

73 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 1 32,00 32,00 

74 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ σετ. 2 9,50 19,00 

75 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ τεμ. 2 10,00 20,00 

76 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ σετ 2 36,00 72,00 

77 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ torx  σετ 1 60,00 60,00 

78 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½ σετ 3 120,00 360,00 

79 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼ σετ 3 65,00 195,00 

80 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN σετ 1 5,00 5,00 

81 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN TORX σετ 1 14,00 14,00 

82 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX τεμ. 2 6,50 13,00 

83 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1 1/2΄΄ τεμ. 1 25,60 25,60 

84 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1'' τεμ. 3 30,00 90,00 

85 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1/2'' τεμ. 3 25,00 75,00 

86 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 2'' τεμ. 3 40,00 120,00 

87 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1'' τεμ. 4 30,00 120,00 

88 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 2'' τεμ. 3 40,00 120,00 

89 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1/2'' τεμ. 3 25,00 75,00 

90 ΣΚΥΛΑ τεμ. 5 13,00 65,00 

91 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 125mm τεμ. 7 6,80 47,60 

92 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 250mm τεμ. 7 6,80 47,60 

93 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 22mm τεμ. 7 2,48 17,36 

94 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 23mm τεμ. 7 2,74 19,18 

95 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 7 2,88 20,16 

96 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 7 4,07 28,49 

97 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 28mm τεμ. 7 4,22 29,54 

98 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 30mm τεμ. 7 4,22 29,54 

99 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 32mm τεμ. 7 4,69 32,83 

100 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 19mm τεμ. 1 2,15 2,15 

101 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 21mm τεμ. 1 2,26 2,26 

102 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 1 2,88 2,88 

103 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 1 4,07 4,07 

104 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄  (22ΤΕΜ.) σετ. 2 56,87 113,74 

105 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ σετ. 2 8,16 16,32 

106 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 8-22mm σετ. 8 15,00 120,00 

107 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ σετ 3 90,00 270,00 

108 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. σετ. 2 81,00 162,00 

109 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 2 58,20 116,40 

110 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

τεμ. 1 9,50 9,50 
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111 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ τεμ. 2 18,50 37,00 

112 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2 4,00 8,00 

113 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2 4,00 8,00 

114 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ τεμ. 1 27,00 27,00 

115 ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ σετ. 1 5,00 5,00 

116 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ (500/ΣΕΤ) σετ. 1 3,00 3,00 

117 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ (200/ΣΕΤ) σετ. 5 11,00 55,00 

118 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 5 8,80 44,00 

119 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 4 9,90 39,60 

120 ΡΟΔΕΛΕΣ (100/ΣΕΤ) σετ. 4 1,43 5,72 

121 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 8 (100τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

122 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 10 (100 τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

123 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 12 (100τεμ.) κουτί 10 10,00 100,00 

124 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6x200 (100τεμ.) κουτί 3 5,00 15,00 

125 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8x250 (100τεμ.) κουτί 3 5,50 16,50 

126 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 1 1,90 1,90 

127 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ τεμ. 1 4,33 4,33 

128 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 1 9,53 9,53 

129 ΣΟΥΓΙΑΣ τεμ. 2 11,00 22,00 

130 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0KG τεμ. 1 11,50 11,50 

131 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  2,0 kg  τεμ. 2 12,00 24,00 

132 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  3,0 kg  τεμ. 2 16,00 32,00 

133 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ τεμ. 5 4,00 20,00 

134 ΣΚΕΡΠΑΝΙ τεμ. 20 6,00 120,00 

135 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΗSS τεμ. 2 36,50 73,00 

136 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  σετ 10 4,00 40,00 

137 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  σετ 10 13,00 130,00 

138 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 19τεμ. σετ 10 36,50 365,00 

139 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ τεμ. 15 10,00 150,00 

140 ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ω  τεμ. 4 4,00 16,00 

141 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμ. 5 34,00 170,00 

142 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ  τεμ. 3 65,00 195,00 

143 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 4mx50mm τεμ. 2 15,00 30,00 

144 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx100mm τεμ. 2 40,00 80,00 

145 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2mx50mm τεμ. 2 8,00 16,00 

146 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx60mm τεμ. 2 20,00 40,00 

147 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 3 32,00 96,00 

148 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ  τεμ. 4 30,00 120,00 

149 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ)  τεμ. 3 12,00 36,00 
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150 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ τεμ. 4 18,00 72,00 

151 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ σετ. 2 7,50 15,00 

152 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 365 0,70 255,50 

153 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 249 1,40 348,60 

154 ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ τεμ. 4 10,00 40,00 

155 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ τεμ. 3 1,30 3,90 

156 ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80 5,50 440,00 

157 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τεμ. 1 7,00 7,00 

158 ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ τεμ. 2 11,80 23,60 

159 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ζευγ. 500 2,20 1.100,00 

160 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 7M τεμ. 2 3,60 7,20 

161 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ τεμ. 5 5,20 26,00 

162 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ τεμ. 15 6,00 90,00 

163 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ τεμ. 5 10,00 50,00 

164 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ τεμ. 5 13,00 65,00 

165 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ τεμ. 1 14,00 14,00 

166 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΣΙΜΑΤΟΣ μέτρο 60 0,85 51,00 

167 ΛΟΥΚΕΤΑ τεμ. 15 9,80 147,00 

168 ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 120 1,22 146,40 

169 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 10 3,35 33,50 

170 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεμ. 5 0,95 4,75 

171 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80 8,30 664,00 

172 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ τεμ. 10 10,00 100,00 

173 ΦΤΥΑΡΙ τεμ. 10 9,00 90,00 

174 ΚΑΣΜΑΣ τεμ. 20 11,00 220,00 

175 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ τεμ. 60 2,90 174,00 

176 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 80 2,90 232,00 

177 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ τεμ. 6 5,00 30,00 

178 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ τεμ. 5 8,00 40,00 

179 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO τεμ. 7 35,00 245,00 

180 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ μέτρο 15 12,00 180,00 

181 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm τεμ. 3 6,00 18,00 

182 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ τεμ. 6 320,00 1.920,00 

183 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2,4hp τεμ. 2 430,00 860,00 

184 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4,1hp τεμ. 1 600,00 600,00 

185 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3hp τεμ. 5 750,00 3.750,00 

186 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2.8hp τεμ. 10 430,00 4.300,00 

187 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ τεμ. 1 600,00 600,00 

188 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 1 740,00 740,00 
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189 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 4 170,00 680,00 

190 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ τεμ. 1 800,00 800,00 

191 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 1 1.400,00 1.400,00 

192 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI τεμ. 1 500,00 500,00 

193 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ τεμ. 1 500,00 500,00 

194 ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc τεμ. 1 220,00 220,00 

 
195 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ τεμ. 2 195,00 390,00 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Β

 

1 ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ τεμ. 3 284,00 852,00 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Γ

 

1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  τεμ. 5 40,00 200,00 

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 3 86,00 258,00 

3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V  τεμ. 1 280,00 280,00 

4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 3 34,00 102,00 

5 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER τεμ. 1 450,00 450,00 

6 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm τεμ. 3 32,00 96,00 

7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W τεμ. 3 200,00 600,00 

8 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ τεμ. 3 120,00 360,00 

9 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ τεμ. 3 65,00 195,00 

10 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ τεμ. 3 15,00 45,00 

11 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  τεμ. 10 40,00 400,00 

12 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1 47,00 47,00 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Δ

 

1 ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KVA τεμ. 4 560,00 2.240,00 

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ τεμ. 2 300,00 600,00 

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1,5ΗΡ τεμ. 2 130,00 260,00 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ τεμ. 3 15,00 45,00 

5 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 600cc τεμ. 2 25,00 50,00 

6 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ τεμ. 7 300,00 2.100,00 

7 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 2 950,00 1.900,00 

8 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 3 580,00 1.740,00 

9 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ. 8 14,00 112,00 

10 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 30 12,00 360,00 

11 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg τεμ. 5 15,50 77,50 

12 ΒΑΡΙΑ 5kg  τεμ. 5 40,00 200,00 

13 
ΦΤΥΑΡΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

τεμ. 40 10,00 400,00 

14 ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ τεμ. 40 10,25 410,00 

15 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ζεύγος 1 980,00 980,00 

16 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ τεμ. 6 90,00 540,00 
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17 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ τεμ. 5 60,00 300,00 

18 ΦΑΚΟΣ LED τεμ. 10 55,00 550,00 

19 ΦΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ τεμ. 30 45,00 1.350,00 

20 ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ τεμ. 4 40,00 160,00 

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμ. 5 24,00 120,00 

22 ΠΕΝΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ τεμ. 3 29,00 87,00 

23 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ τεμ. 4 30,00 120,00 

24 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ τεμ. 2 390,00 780,00 

25 ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ τεμ. 5 20,00 100,00 

26 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ τεμ. 5 15,00 75,00 

27 ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ τεμ. 5 40,40 202,00 

28 ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ τ.μ 50 1,28 64,00 

29 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κιλά 350 2,50 875,00 

30 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 κιλά  100 4,00 400,00 

31 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 250 5,00 1.250,00 

32 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 20 60,00 1.200,00 

33 ΤΣΑΠΑ τεμ. 25 9,80 245,00 

34 ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ τεμ. 25 11,00 275,00 

35 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ τεμ. 1 1.200,00 1.200,00 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 79.725,80 

ΦΠΑ 17% 13.553,39 

Γενικό Σύνολο 93.279,19 

 

 

 

 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Μυτιλήνη,         /         / 2018 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ κλπ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      151 /2018  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   79.725.80 €              

                    Φ.Π.Α.   :   13.553.39 €                  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :   93.279,19 €              

 

4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1
ο
 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια, με διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, 

Εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών i) Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, ii) Τεχνικών Έργων και iii) Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 

 

 

Άρθρο 2
ο
 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες θα πρέπει να 

δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή να 

προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

   

Άρθρο 3
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η σύμβαση της προμήθειας  διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 

του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει. 

4. Τον Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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Άρθρο 4
ο
 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών. 

Το άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφέρεται σχετικά:  

«1.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 

1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

4.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η 

παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.» 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στο 

πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Τιμές  προσφοράς 

Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

5.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα 

ακόλουθα: 

α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται 

αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής 

της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας. 
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6.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση 

επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία.» 

 

Άρθρο 7
ο
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης προμήθειας 

1. Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που 

θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Το είδος 

Β. Την ποσότητα 

Γ. Την τιμή 

Δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

Ε. Τη συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις 

των όρων τούτων. 

ΣΤ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 

Ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

(συμφωνητικό), που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 8ο 

Αποδεικτικά Μέσα 

Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν4412/2016, υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο, όταν του ζητηθεί και πάντως πριν την ανάθεση 
εργασιών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: 

         α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) 

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν4412/2016) 
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4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (Άρθρο 93 του Ν4412/2116) 

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 9ο 

Σύμβαση 

1. Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο προμηθευτή και την υποβολή 

από αυτόν, εφόσον απαιτείται, εγγύησης καλής εκτέλεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 

2. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και 

της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 

 

     Άρθρο 10ο   

Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, 

η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 217 Ν. 4412/16). 

 

Άρθρο 11ο 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση και η διακήρυξη. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 

του προμηθευτή. 
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4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.» 

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή υλικών 

Το άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 

έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με μηχανική εξέταση. 

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 

οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, 

όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή 

χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

4. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή 

τους από τον φορέα.» 

 

Άρθρο 13ο   

Χρόνος παραλαβής υλικών 
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Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την 

επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον 

φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η 

σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα 

που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για 

έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 

που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.» 

 

Άρθρο 14ο   

Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου 

Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη σύμβαση. 

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από 

την σύμβαση. 

4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

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

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 
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6.Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 

ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που 

εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.» 

 

 

Άρθρο 15ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας 

παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών 

αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε 

υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 

καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 

οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.» 

 

Άρθρο 16
ο
 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης - παράβολο 

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 

της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.» 

 

 

Άρθρο 17ο  

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους 

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
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«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν 

προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο 

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και 

δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία 

σύναψης της αρχικής σύμβασης, ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για 

την αναθέτουσα αρχή. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

3 έως 221). 

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

γα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 

αναθέτουσα αρχή, γβ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της 

τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών 

τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, 

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα 

αρχή, συνεπεία: 

δα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , δβ) ολικής ή μερικής διαδοχής του 

αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 

συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από 

άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι 

η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 

εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή δγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του 

κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 131, 

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 

Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν 

σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 

65. 

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι 

συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν 

Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 
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α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις 

συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση 

διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

τροποποιήσεων. 

3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1, όταν η 

σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. 

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της 

περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον 

χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία 

τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή 

άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, 

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, 

κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις 

διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. 

5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων 

μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις 

προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.» 

 

Άρθρο 18ο     

Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης 

Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.» 

 

Άρθρο 19ο     

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια 

δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 

του άρθρου 132, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια 

δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)». 

 

 

Άρθρο 20ο    

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Το άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 

λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης.» 

 

Άρθρο 21
ο
 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Το άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 

της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα 

και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
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ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που 

υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 

αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 

να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 

προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της 

ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 22
ο
 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας 

σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη 

και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 

που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 

όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 

που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
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τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 

για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών 

ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74.» 

 

Άρθρο 23
ο
 

Ανωτέρα βία 

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 24
ο
 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 360 Ν. 4412/16  

 

Άρθρο 25ο 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από κάθε πράξη της υπηρεσίας ή του οικονομικού φορέα μετά την 

υπογραφή της σύμβασης, γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

 

Άρθρο 26ο 

Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

  

                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Μυτιλήνη,          /          /2018 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Ο …………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 

……………………………………………………………………………………………………., με έδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………….. , Τηλέφωνα επικοινωνίας 

…………………………………………………………………………….., ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ ……………………………………., 

υποβάλει την ακόλουθη προσφορά 

 

i) Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

  
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

 

1 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ τεμ. 1     

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ τεμ. 1 
  

3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ τεμ. 1     

4 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton τεμ. 2     

5 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
30ton) 

τεμ. 1     

6 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 
10ton) 

τεμ. 8     

7 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (3tn) 

τεμ. 1     

8 
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (10tn) 

τεμ. 1     

9 ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 1/2΄΄ τεμ. 8     

10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ τεμ. 1     

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ τεμ. 8     

12 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ τεμ. 1     

13 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ τεμ. 1     

14 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60watt τεμ. 1     

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ τεμ. 1     

16 ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ τεμ. 2     

17 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 100lt τεμ. 1     

18 ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ τεμ. 1     

19 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850watt τεμ. 2     

20 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ τεμ. 1     

21 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α 

τεμ. 2     

22 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  1.050WATT τεμ. 2     

23 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ τεμ. 1     

24 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  τεμ. 1     

25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ τεμ. 1     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

26 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ τεμ. 1     

27 ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΛΕΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ τεμ. 1     

28 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 2     

29 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ τεμ. 2     

30 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ200mm τεμ. 2     

31 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 180mm τεμ. 2     

32 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 200mm τεμ. 2     

33 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ σετ. 2     

34 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ τεμ. 2     

35 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX τεμ. 2     

36 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1 1/2΄΄ τεμ. 1     

37 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1΄΄΄ τεμ. 1     

38 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 125mm τεμ. 7     

39 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 250mm τεμ. 7     

40 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 22mm τεμ. 7     

41 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 23mm τεμ. 7     

42 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 7     

43 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 7     

44 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 28mm τεμ. 7     

45 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 30mm τεμ. 7     

46 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 32mm τεμ. 7     

47 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 19mm τεμ. 1     

48 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 21mm τεμ. 1     

49 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm τεμ. 1     

50 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm τεμ. 1     

51 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄  (22ΤΕΜ.) σετ. 2     

52 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ σετ. 2     

53 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. σετ. 2     

54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 2     

55 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

τεμ. 1     

56 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ τεμ. 2     

57 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2     

58 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ τεμ. 2     

59 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ τεμ. 1     

60 ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ σετ. 1     

61 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ (500/ΣΕΤ) σετ. 1     

62 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ (200/ΣΕΤ) σετ. 5     

63 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 5     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

64 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ (100/ΣΕΤ) σετ. 4     

65 ΡΟΔΕΛΕΣ (100/ΣΕΤ) σετ. 4     

66 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 1     

67 ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ τεμ. 1     

68 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 1     

69 ΣΟΥΓΙΑΣ τεμ. 2     

70 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0KG τεμ. 1     

71 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΗSS τεμ. 2     

72 ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ σετ. 2     

73 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 125     

74 ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ τεμ. 4     

75 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ τεμ. 3     

76 ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80     

77 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ τεμ. 1     

78 ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ τεμ. 2     

79 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ζευγ. 500     

80 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ τεμ. 2     

81 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ τεμ. 1     

82 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΣΙΜΑΤΟΣ μέτρο 60     

83 ΛΟΥΚΕΤΑ τεμ. 15     

84 ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 120     

85 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ μ. 10     

86 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεμ. 5     

87 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ τεμ. 80     

88 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ τεμ. 60     

89 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 80     

Σύνολο άνευ ΦΠΑ   

Φ.Π.Α 17%   

Γενικό Σύνολο   

 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Β

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ τεμ. 
 

3 
 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 
 

Φ.Π.Α 17% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

 

 

ii)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
  Α

 

      1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  8,5KVA τεμ. 2     

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 1     

3 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 720W τεμ. 2     

4 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
840W 

τεμ. 2     

5 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
2200W 

τεμ. 2     

6 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ τεμ. 1     

7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V τεμ. 3     

8 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμ. 2     

9 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ τεμ. 1     

10 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ τεμ. 4     

11 ΣΕΓΑ   ΕΠΑΝΑΦ/ΜΕΝΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12V τεμ. 2     

12 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 500W τεμ. 1     

13 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ τεμ. 1     

14 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ τεμ. 1     

15 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ τεμ. 1     

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300 lt  τεμ. 1     

17 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ τεμ. 1     

18 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ  τεμ. 1     

19 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ HΛEKTΡONIKH τεμ. 2     

20 ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ τεμ. 2     

21 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ τεμ. 4     

22 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ τεμ. 1     

23 ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ τεμ. 1     

24 ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ τεμ. 1     

25 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμ. 2     

26 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ τεμ. 5     

27 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 155mm τεμ. 1     

28 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 110mm τεμ. 1     

29 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ τεμ. 1     

30 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ τεμ. 1     

31 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ  τεμ. 6     

32 ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  τεμ. 3     

33 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 125mm τεμ. 3     

34 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 325mm τεμ. 3     

35 ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ τεμ. 1     

36 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1     

37 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1     

38 ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x10 τεμ. 2     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

39 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ τεμ. 6     

40 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ τεμ. 5     

41 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO τεμ. 7     

42 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ  τεμ. 2     

43 ΠΕΝΣΑ τεμ. 3     

44 ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ τεμ. 10     

45 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ τεμ. 5     

46 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ τεμ. 15     

47 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ τεμ. 5     

48 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ τεμ. 5     

49 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  2,0 kg  τεμ. 2     

50 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ  3,0 kg  τεμ. 2     

51 ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ τεμ. 5     

52 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ τεμ. 8     

53 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ σετ 3     

54 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ σετ 2     

55 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ torx  σετ 1     

56 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½ σετ 3     

57 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼ σετ 3     

58 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN σετ 1     

59 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN TORX σετ 1     

60 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  σετ 10     

61 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  σετ 10     

62 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 19τεμ. σετ 10     

63 ΣΚΕΡΠΑΝΙ τεμ. 20     

64 ΣΚΥΛΑ τεμ. 5     

65 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1'' τεμ. 3     

66 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 1/2'' τεμ. 3     

67 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45
o 

 2'' τεμ. 3     

68 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1'' τεμ. 3     

69 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 2'' τεμ. 3     

70 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90
o 

 1/2'' τεμ. 3     

71 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ τεμ. 15     

72 ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ω  τεμ. 4     

73 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ τεμ. 1     

74 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμ. 5     

75 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ  τεμ. 3     

76 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ τεμ. 5     

77 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ τεμ. 10     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

78 ΦΤΥΑΡΙ τεμ. 10     

79 ΚΑΣΜΑΣ τεμ. 20     

80 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 4mx50mm τεμ. 2     

81 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx100mm τεμ. 2     

82 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2mx50mm τεμ. 2     

83 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx60mm τεμ. 2     

84 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ τεμ. 3     

85 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ  τεμ. 4     

86 ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ)  τεμ. 3     

87 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ τεμ. 4     

88 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 8 (100τεμ.) κουτί 10     

89 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 10 (100 τεμ.) κουτί 10     

90 ΟΥΠΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν
ο
 12 (100τεμ.) κουτί 10     

91 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6x200 (100τεμ.) κουτί 3     

92 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8x250 (100τεμ.) κουτί 3     

93 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 240     

94 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμ. 249     

95 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ μέτρο 15     

96 ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm τεμ. 3     

97 ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ τεμ. 2 
  

Σύνολο άνευ ΦΠΑ   

Φ.Π.Α 17%   

Γενικό Σύνολο   

 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Γ

 

      1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  τεμ. 5     

2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W τεμ. 3     

3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V  τεμ. 1     

4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 3     

5 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER τεμ. 1     

6 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm τεμ. 3     

7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W τεμ. 3     

8 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ τεμ. 3     

9 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ τεμ. 3     

10 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ τεμ. 3     

11 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  τεμ. 10     
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

12 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ τεμ. 1     

Σύνολο άνευ ΦΠΑ   

Φ.Π.Α 17%   

Γενικό Σύνολο   

 

 

 

iii) Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

 

      
1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ τεμ. 6     

2 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2,4hp τεμ. 2     

3 ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4,1hp τεμ. 1     

4 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3hp τεμ. 5     

5 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2.8hp τεμ. 10     

6 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ τεμ. 1     

7 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 1     

8 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ τεμ. 4     

9 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ τεμ. 1     

10 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ τεμ. 1     

11 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI τεμ. 1     

12 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ τεμ. 1     

13 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250 λτ τεμ. 1     

14 ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc τεμ. 1     

Σύνολο άνευ ΦΠΑ   

Φ.Π.Α 17%   

Γενικό Σύνολο   

 

 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Δ

 

      1 ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KVA τεμ. 4 
 

  

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ τεμ. 2 
 

  

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1,5ΗΡ τεμ. 2 
 

  

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ τεμ. 3 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

5 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 600cc τεμ. 2 
 

  

6 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ τεμ. 7 
 

  

7 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ τεμ. 2 
 

  

8 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 3 
 

  

9 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεμ. 8 
 

  

10 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ τεμ. 30 
 

  

11 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg τεμ. 5     

12 ΒΑΡΙΑ 5kg  τεμ. 5     

13 ΦΤΥΑΡΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ τεμ. 40     

14 ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ τεμ. 40     

15 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ζεύγος 1     

16 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ τεμ. 6     

17 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ τεμ. 5     

18 ΦΑΚΟΣ LED τεμ. 10     

19 ΦΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ τεμ. 30     

20 ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ τεμ. 4     

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμ. 5     

22 ΠΕΝΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ τεμ. 3     

23 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ τεμ. 4     

24 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ τεμ. 2     

25 ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ τεμ. 5     

26 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ τεμ. 5     

27 ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ τεμ. 5     

28 ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ τ.μ 50     

29 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κιλά 350     

30 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 κιλά  100     

31 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 250     

32 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ τεμ. 20     

33 ΤΣΑΠΑ τεμ. 25     

34 ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ τεμ. 25     

35 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ τεμ. 1     

Σύνολο άνευ ΦΠΑ   

Φ.Π.Α 17%   

Γενικό Σύνολο   

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα νε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.151/2018 μελέτης του Δήμου 

Λέσβου. 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και έτοιμων για χρήση, ελεύθερων στο 

Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενα προϊόντα θα παραδοθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε 

_________________ ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση: _______________________________________________ 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη 

της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

 

Μυτιλήνη _________________ 

                 Ο 

                  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                (Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Με έδρα τ….   ………………………………………………… 

οδός …………………………………………………………. , αρ. …. 

Τ.Κ. ……………….. 

Τηλ.: ……………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………. 

 

 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

 

α/α Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Απαίτηση 

(της 
αναθέτουσας 

αρχής) 

Απάντηση 

Παραπομπή σε 
Τεχνικά 

φυλλάδια 
Κατασκευαστή 

/ 
Παρατηρήσεις 

1 
ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Χειροκίνητο. Πτυσσόμενη λαβή ώθησης. Αρχή 
λειτουργίας φαρασιού. Χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Βούρτσα ρολού που 
καθοδηγείται και από τις δύο ρόδες. Λαβή που 
διπλώνει προς τα κάτω. 4x ρυθμιζόμενη πλευρική 
βούρτσα. Χειρονακτικό σύστημα μετάδοσης 
κίνησης. Μεγ. Απόδοση επιφάνειας: 2800m

2
/h. 

Πλάτος εργασίας [mm]: 480, Πλάτος εργασίας με 1 
πλευρική βούρτσα [mm]: 700, Μικτή/Καθαρή 
χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων [λτ]: 42/20. 

ΝΑΙ 

  

Βάρος: 20κλ. Διαστάσεις[μxπxυ]: 1300x810x1040 
mm 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 
ΜΕ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Σύστημα δικτύου αέρα με παρελκόμενα (πίνακα, 
φίλτρα, σωληνώσεις, αεροφυλάκιο) που 
συνοδεύουν το υφιστάμενο μηχάνημα που υπάρχει 
στο συνεργείο του Δήμου Λέσβου (εμβολοφόρος 
αεροσυμπιεστής της εταιρίας Toros, τύπου C/15, 
υποδύναμης 15Hp, έξοδος αέρα 1΄΄). Το δίκτυο θα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και 
παρελκόμενα: α) αεροφυλάκιο κάθετο, βαμένο, 
χωρητικότητας 1000λτ, β) κιτ εξαρτημάτων 
αεροφυλακίου για σύνδεση του αεροσυμπιεστή σε 
βάση για αεροθάλαμο 1000λτ για το μηχάνημα 
τύπου C/15, γ) ηλεκτροβαλβίδα αεροσυμπιεστών 
κλειστού τύπου 1/2΄΄, τύπου Toros δ) πίνακας 
αστέρα - τρίγωνο για την προοδευτική εκκίνηση του 
αεροσυμπιεστή τριφασικού κινητήρα 15Hp που θα 
περιλαμβάνει τον αυτόματο διακόπτη μεταγωγής 
για την προοδευτική εκκίνηση καθώς και τις 
απαραίτητες ασφάλιες προστασίας του 
αεροσυμπιεστή.  Το κιβώτιο θα είναι προστασίας 
ΙΡ55, ε) κεραμικό φίλτρο παρακράτησης στερεών 
και υγρών σωματιδίων έως 25micron, διάμετρος 

ΝΑΙ 
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Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

 

α/α Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Απαίτηση 

(της 
αναθέτουσας 

αρχής) 

Απάντηση 

Παραπομπή σε 
Τεχνικά 

φυλλάδια 
Κατασκευαστή 

/ 
Παρατηρήσεις 

σύνδεσης 3/4΄΄, παραγωγής αέρα 1800lt/min. 

3 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 

Ακροφύσιο αερόμετρου διπλό με μεταλλική 
προέκταση. 

ΝΑΙ 
  

4 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 
Αερόμετρο με δύο βαλβίδες ενισχυμένο για 
φορτηγά 

ΝΑΙ 
  

5 
ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Αερόμετρο βαρέως τύπου με πιστοποιημένο 
μανόμετρο 

ΝΑΙ 
  

6 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
300lt 

Αεροσυμπιεστής 300 lt ελαιολίπαντο με κινητήρα 5 
Hp 380V – 50 Hz μέγιστη πίεση 11 Bar 

ΝΑΙ 
  

7 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
250lt 

Αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο 24 lt με πίεση 8 
bar και 250 lt/min 

ΝΑΙ 
  

8 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

Βαλβολινιέρα φορητή μηχανική (χειροκίνητη) 16lt 
με καμπύλο μεταλλικό ράμφος . Ελαστικό σωλήνα 
μήκους 2m 

ΝΑΙ 
  

9 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣ
Η 

Απόδοση 180Α, ισχύς 8,0 KVA, τάση 230V, max 
διάμετρος ηλεκτροδίου Φ4,0mm, βάρος 5,8 kg 

ΝΑΙ 
  

10 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

Ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτρονική invertrer, 
τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), 
με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital). Η τεχνολογία 
HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς 
να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της 
τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και 
διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. 
Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια 
συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. 
Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του 
ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). 
Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2Τ/4Τ. Παρέχει 
ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, 
ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, 
ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. 
Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - 
BASIC - INOX. Στην τιμή συμπερλαμβάνονται 
τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης. ΑΠΟΔΟΣΗ: 200Α. 
ΙΣΧΥΣ: 6/8,2. ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á):  10-200. 
ΤΑΣΗ (V):  230. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm): 5. ΒΑΡΟΣ 
(kg):  6,2 

ΝΑΙ 

  

11 
ΤΡΙΠΟΔΑΣ 
ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton 

Τρίποδας στήριξης ικανότητας 6 τόνων. ΝΑΙ 
  

12 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΓΡΥΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
(ΑΝΥΨΩΣΗ 30ton) 

Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο 
κύλινδρος και η δεξαμενή λαδιού αποτελεί ενιαίο 
σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από 
υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 30 τόνοι. 

ΝΑΙ 
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/ 
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13 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΓΡΥΛΛΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
(ΑΝΥΨΩΣΗ 10ton) 

Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο 
κύλινδρος και η δεξαμενή λαδιού αποτελεί ενιαίο 
σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από 
υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 10 τόνοι. 

ΝΑΙ 

  

14 

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ 
ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. 
ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (3tn) 

Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, 
χαμηλού προφίλ, ανύψωσης 3 τόνων, με πετάλ 
ποδιού και μηχανισμό για ομαλό κατέβασμα. 

ΝΑΙ 

  

15 

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ 
ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. 
ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ (10tn) 

Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, με 
αυτόματο σύστημα για ομαλό και ασφαλές 
κατέβασμα του φορτίου, με πετάλ ποδιού. 
Ανύψωση 10 τόνοι. 

ΝΑΙ 

  

16 
ΓΡΥΛΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ 
ΡΟΔΕΣ 

ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 2.500kg 
360ΜΟΙΡΩΝ LOW PROFILE καταλληλο για 
αυτοκίνητα με χαμηλό προφιλ. Εύρος ανύψωσης 85 
εως 455mm  

ΝΑΙ 

  

17 
ΓΡΥΛΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 

Γρύλλος υδραυλικός μπουκάλας - ικανότητας 
ανύψωσης 30 τόνους, μέγιστο ύψος: 640mm  

ΝΑΙ 
  

18 
ΠΛΑΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με 
ευανάγνωστα βήματα του 0,1χιλ. για κοπές 
ακριβείας. Τρεις διαφορετικών μεγεθών αυλάκια 
λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα. Ισχύς εισόδου: 
600W, Αποδιδόμενη ισχύς: 350 W, Μεγ. Βάθος 
κοπής: 1,5χιλ., Βάθος αφαίρεσης υλικού:12χιλ., 
Πλάτος πλάνης: 82χιλ., Μήκος πέλματος: 290χιλ. 
Περιλαμβάνει: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου 
TCT, Παράλληλος οδηγός, Στόμιο εξαγωγής σκόνης 

ΝΑΙ 

  

19 
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 
155mm 

Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 100-
155mm  

ΝΑΙ 
  

20 
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 
110mm 

Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 65-110mm  ΝΑΙ 
  

21 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 

Φορτιστής εκκινητής 300Α συχνότητα 50-60Hz 
φορτίζει μπαταρίες 12/24 V ονομαστικό ρεύμα 
16/18Α ταχεία φόρτιση 20Α χωρητικότητα 70-300Α  

ΝΑΙ 
  

22 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Κιτ αντλίας 220V,1ΗΡ σε βάση με μετρητή λάστιχο , 
μάνικα,φίλτρο παροχή στόμιο Φ30 παροχή 
max(lt/min):60 μανομετρικό max:15m  

ΝΑΙ 
  

23 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

Για έλεγχο και φούσκωμα ελαστικών,  με μανόμετρο 
με λαστιχένια προστατευτική επένδυση, με βαλβίδα 
σύνδεσης 

ΝΑΙ 
  

24 
ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

Μανέλα βαρέου τύπου 1'' με κεφαλή ΝΑΙ 
  

25 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΜΑΝΕΛΑΣ 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
125mm 

Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 
125mm 

ΝΑΙ 
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26 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΜΑΝΕΛΑΣ 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
325mm 

Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 
325mm 

ΝΑΙ 

  

27 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

Άριστο για την απόφραξη στενών αγωγών. 
Αποφράσσει βουλωμένες αποχετεύσεις τουαλέτας, 
νεροχύτη, ουρητηρίων και μπανιέρας/ντους. Σπιράλ 
1⁄4" (6 mm) ιδανικά για αγωγούς ¾" (20 mm) έως 
1½" (40 mm). Σπιράλ 5⁄16" (8 mm) ιδανικά για 
αγωγούς ¾" (20 mm) έως 1½" (40 mm). Σπιράλ 3⁄8" 
(10 mm) ιδανικά για αγωγούς 1¼" (30 mm) έως 2½" 
(75 mm). Autofeed δύο κατευθύνσεων διατηρεί 
καθαρά τα χέρια και το χώρο εργασίας – προωθεί & 
αποσύρει το σπιράλ με το πάτημα ενός μοχλού. 
Ελαφρύ, εύκολο στο χρήση, δεν χρειάζεται 
εγκατάσταση. Το μοτέρ ρυθμιζόμενου αριθμού 
στροφών περιστρέφει το σπιράλ στις 0 - 600 σ.α.λ. 
Δοχείο δύο τμημάτων που ασφαλίζει με συστροφή, 
με ανταλλακτικό εσωτερικό τύμπανο. Καθιστά 
εύκολη την αντικατάσταση του σπιράλ και τη χρήση 
του σωστού σπιράλ για την εκάστοτε εργασία. Το 
εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει τις διαρροές νερού 
και μειώνει σημαντικά την αναδίπλωση του σπιράλ 
μέσα στο τύμπανο. Τα τύμπανα δεν οξειδώνονται 
και δεν χαράσσονται. Χωρητικότητα τυμπάνου: 50' 
(15 m) 5⁄16" (8 mm) ή 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm). 
Περιλαμβάνει γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων 
και εγχειρίδιο χειριστή. Σπιράλ C-1IC, 8 χιλ. x 7,6 
μέτρα με εσωτ. ψυχή σε εσωτερικό τύμπανο 
(κατάλληλο για αγωγούς 20-50 χιλ.)Σπιράλ C-6, 10 
χιλ. x 10,7 μέτρα σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο 
για αγωγούς 30-75 χιλ.)Κιτ 4 Κεφαλών και 1 
Κλειδιού αποσύνδεσης για το σπιράλ των 10 χιλ. 
Μεταλλική Κασετίνα μεταφοράς 

ΝΑΙ 

  

22 
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

Το µαξιλάρι ρυθµίζεται µε µοχλό σε 3 θέσεις. 
Βαρέως τύπου µεταλλικό πλαίσιο µε πούδρα 
επικάλυψης, 4 ροδάκια για εύκολη µετακίνηση 
360o  

ΝΑΙ 

  

29 
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 

Ψηφιακό παχύμετρο / μικρομετρο 0-150mm. Οθόνη 
LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία 
μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με θήκη 
ασφαλείας.  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε 
θέση 

ΝΑΙ 

  

30 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 
Xωρητικότητα 500 gr Μήκος 400mm Πίεση 6000-
8000psi Υλικό Ατσάλι 

ΝΑΙ 
  

31 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,5 
KVA 

Μεγιστη ισχυς KVA 8.5 Ταση/Συχνοτητα Volt/Hz 
230/50. κινητήρας 4χρονος-αεροψυκτος. OHV 
Κυβισμος/HP 389cc/13HP Με μιζα και μπαταρια 
Ροδες για ευκολη μεταφορα Καυσιμο αμολυβδη 
βενζινη 

ΝΑΙ 
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32 
ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 
1/2΄΄ 

Μανέλα τύπου "Τ" 1/2΄΄ ΝΑΙ 
  

33 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

Ντουλάπα πλαστική με ράφια, μονόφυλλη, 
διαστάσεων 170x70x39 [cm], με ατσάλινους 
μεντεσέδες. 

ΝΑΙ 
  

34 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΡΑΦΙΕΡΕΣ 

Μεταλλικές ραφιέρες διαστάσεων 100x40 
[cm],ύψους 200cm, με 5 ράφια, μεγ. Φορτίο 
200kg/ράφι. 

ΝΑΙ 
  

35 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
ΣΚΑΛΑ 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Τηλεσκοπική, αναδιπλούμενη σκάλα αλλουμινίου, 
επαγγελματική, 4μ. Και 13 (±1) σκαλιών. Από 
αλλουμίνιο υψηλής ποιότητας πάχους 1,6 χιλ. 
τουλάχιστον και αντιολισθητικά πόδια.Με 
δυνατότητα κλειδώματος σε κάθε επίπεδο. Μέγιστο 
φορτίο 150κλ τρουλάχιστον και βάρος 9-10 κιλά 

ΝΑΙ 

  

36 
ΣΚΑΛΑ 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
3+1 ΣΚΑΛΙΑ 

Σκάλα αλουμινίου 3+1 σκαλιά ύψους 0,80μ. ΝΑΙ 
  

37 
ΣΚΑΛΑ 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
7+1 ΣΚΑΛΙΑ 

Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. ΝΑΙ 

  

38 

ΣΚΑΛΑ 
ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ 
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
3X10 

Τριπλή σκάλα αλουμινίου 3x10 σκαλιά. Διαστάσεις: 
Κλειστή: 2,80m, Ανοιχτή: 6,75m 

ΝΑΙ 

  

39 
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
ΛΑΔΙΟΥ 3 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Καλοριφέρ λαδιού, τριών ρυθμίσεων 
600/900/1500W, με 7 φέτες, με ρυθμιζόμενο 
θερμοστάτη και προστασία υπερθέρμανσης. 

ΝΑΙ 
  

40 
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 
60watt 

Κολλητήρι 60W, επαγγελματικό για συγκόλληση 
χαλκού. 

ΝΑΙ 
  

41 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

Συσκευή πλήρωσης υγρών και εξαέρωσης φρένων, 
επαγγελματική. Ιδανική για κύκλωμα φρένων. 
Λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα. Να διαθέτει 
εσωτερική ελλαστική μεμβράνη για πλήρη 
διαχωρισμό λαδιού και αέρα μαζί με τα απαραίτητα 
παρελκόμενα τύπου Toros TBF-12. 

ΝΑΙ 

  

42 
ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Φορητός, τροχήλατος, συμπαγής απαγωγέας 
καυσαερίων κατάλληλος για οποιοδήποτε 
συνεργείο αυτοκινήτων. Άμεση σύνδεση στην 
εξάτμιση, χωρίς να εμποδίζει και να επιρρεάζει τις 
μετρήσεις καυσαερίων. Συνοδεύται με 
πλαστικοποιημένο σωλήνα απαγωγής 6μ., Φ120χιλ. 
που στηρίζεται σε ατσάλινη σπείρα ενσωματμένη σε 
διπλό στρώμα υφάσματος, επικαλυμμένου με PVC. 
Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 130

ο
C. Ικανότητα 

αναρρόφησης απαγωγέα 410m
3
/h. 

ΝΑΙ 

  

43 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 

Αεροσυμπιεστής μονοφασικός, χωρητικότητας 
αεροφυλακίου 10λτ, 3Hp, παροχής 400ly/min, 

ΝΑΙ   
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100lt βάρους περίπου 67κιλών.  

44 ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ 

Κιτ πιστολιών που θα συνοδεύον τον υπό 
προμήθεια αεροσυμπιεστή και θα περιλαμβάνει: 
πιστόλι βαφής, αερόμετρο, πετρελιέρα, φυσητήρα 
και σωλήνα σπιράλ. 

ΝΑΙ 

  

45 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ 850watt 

Ονομαστική ισχύς 850watt, αριθμός στροφών χωρίς 
φορτίο 2.800-11.000mni-1, αποδιδόμενη ισχύς 
490watt, διάμετρος δίσκου 125mm, ποτηροειδής 
βούρτσα 70mm, βάρος χωρίς καλώδιο ≈1,9kg 

ΝΑΙ 

  

46 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
900watt 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. 
No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του 
τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση 
της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη 
ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό 
ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο 
γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση 
σε στενούς χώρους. Μπουτόν κλειδώματος άξονα 
τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών 
για προστασία  εργασίας σε στενά σημεία 

 

  

47 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
720watt 

Ηλεκτρικός ρυθμιζόμενος γωνιακόςτροχός 720W, 
115mm. Μικρή περίμετρος λαβής (176mm). Βάρος 
1,90kg. Λεπτή κεφαλή μειωτήρα για λεπτές 
εργασίες. Ονομαστικές στροφές 2800-11000 min-1. 
Αποδιδόμενη ισχύς 300W. Διάμετρος δίσκου 
115mm. Ποτηροειδής βούρτσα 75mm. Ηλεκτρική 
τάση 230V. 

 

  

48 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
840watt 

Απόδοση ισχύς 840W, ταχύτητα χωρίς φορτίο 
7000σ.α.λ. , διάμετρος δίσκου 125mm, με δεύτερη 
μπαταρία και φορτιστή. Βαρέου τύπου. 

ΝΑΙ 

  

49 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
2200watt 

Απόδοση ισχύς 2200 W, Bαρέου τύπου ΝΑΙ 

  

50 
ΔΡΑΠΑΝΟ 
ΚΟΛΩΝΑΤΟ 
ΠΑΓΚΟΥ 

Δράπανο κολωνατο πάγκου 230V τεχνικά 
χαρακτηριστικά :ικανότητα τρυπήματος 16(mm)-
ισχύς 550(W) -τσοκ16(mm) (αυτόματο) -διαδρομή 
τσοκ max.85(mm) - ολικό ύψος 980(mm)- διάμετρος 
κολώνας 72(mm) -απόσταση κώνου -κολώνας 
162(mm) -διαστάσεις τραπεζιού 290x290(mm)-
ταχύτητες :16-στροφές(rpm):220-2840 

ΝΑΙ 
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51 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟ
ΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 
18V 

18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα 
τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah, 2 μηχανικές 
ταχύτητες μετάδοσης με όλο μεταλλικά γρανάζια 
για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης 
ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη 
ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.Με 
φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για 
καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. 
Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη 
ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο 
έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-
Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Πολυφορτιστής 
MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας 
συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ 
ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης να 
παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 
x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου, 
Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητική 
προέκταση μύτης, Ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς.Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]:38 
χιλ.                                                               
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ]: 13 χιλ.                                                                        
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ]:13 χιλ.                                                        
Max Torque (Hard) :60 Nm                                                                                  
Αποδιδόμενη ισχύς:350 Watts 

ΝΑΙ 

  

52 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒ
ΙΔΟ 

Τελευταίας γενιάς 18V XRP κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών 
Li-Ion 5.0Ah XR. 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης 
με ολο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο 
λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 
θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και 
μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα. Να 
συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση 
των εργαλείων και των εξαρτημάτων. 13mm τσοκ 
χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για 
γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. Φωτεινό λευκό LED 
με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη 
ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Συρόμενη 
μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Χάλυβδινο κλιπ 
ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης 
παρέχει λύσεις αποθήκευσης. Πολυ-φορτιστής 
MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας 
συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 
10.8V. NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 5.0Ah XR μπαταρίες 
λιθίου, Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Mαγνητικό 
Αντάπτορα. Χωρητικότητα μπαταρίας: 5,0Ah, Max 
Torque (Hard): 80Nm, Max Torque (Soft): 42Nm, 
Αποδιδόμενη ισχύς: 650W, Μεγ. ικανότητα 
διάτρησης [ξύλο]: 50χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης 
[μέταλλο]: 13χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης [δομ. 

ΝΑΙ 
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υλικά] 16χιλ. 

53 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
ΠΛΗΡΕΣ 

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα 
και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. 
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές 
εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε 
μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή 
αποσπώμενο κεφαλών για διάτρηση σε ξύλο , 
χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. 
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, 
κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος 
κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή 
απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα 
εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη 
ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει 
το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής 
αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των 
ματιών του χρήστη. Θαπεριλαμβάνει:Πλευρική λαβή 
πολλών θέσεων, Ρυθμιστή βάθους, Θήκη 
μεταφοράς βαρέως τύπου                                                                                                                       
Ισχύς εισόδου: 900W, Αποδιδόμενη ισχύς: 700W, 
Μεγ. ικανότητα διάτρησης [μπετόν]: 28χιλ., Μεγ. 
ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι] 65χιλ., Μεγ. 
ικανότητα διάτρησς [ξύλο]: 30χιλ.,Μεγ. ικανότητα 
διάτρησης [μέταλλο]: 13 χιλ. 

ΝΑΙ 

  

54 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Κινητήρας 1500W, 95χιλ. Μεγάλος υπερμεγέθης 
κρουστικός μηχανισμός για πολύ μεγάλη αντοχή και 
άριστη απόδοση κατά την θραύση μπετόν. Πλευρική 
λαβή πολλαπλών θέσεων για να ρυθμιστεί 
οπουδήποτε στο κυλινδρικό σώμα του εργαλείου 
για άνετη χρήση σε κάθε εφαρμογή. Ισχύς εισόδου: 
1500W, Αποδιδόμενη ισχύς: 750W 

ΝΑΙ 

  

55 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟ
ΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒ
ΙΔΟ 1,5Α 

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ροπή στρέψης, μέγ. 
(σκληρά/μαλακά) 63/24Nm.Ονομαστικές στροφές 
(1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0–500/0 – 1.900min-1. 
Αριθμός κρούσεων, μέγ. 25.500min-1. Περιοχή 
σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1/13 mm. 
Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5Ah. Διάμετρος 
τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38mm. Διάμετρος 
τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13mm. Διάμετρος 
τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 mm. Δεξιά και 
αριστερή περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Auto-
Lock. Απαλή λαβή. Φως. Παραδίδεται με 3 
μπαταρίες Λιθίου 1.5Ah, Ταχυφορτιστή AL1820CV 
και τσάντα εργασίας.  

ΝΑΙ 
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56 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟ  
1.050WATT 

Κρουστικό δράπανο δύο ταχυτήτων., ισχύος 
1.050W. Στροφές 0-1200/0-3200 rpm. Τσοκ 13χιλ. 
Και βάρους 3,2κλ περίπου. 

ΝΑΙ 
  

57 
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Ονομαστικές Στροφές: 1.400 min,Φ πριονόδισκου / 
Οπής: 85 / 15mm, Δυνατότητα Κοπής 90°: 26.5mm, 
Δυνατότητα Κοπής 45°: 17.0mm, Δυνατότητα 
χρήσης μπαταρίας 4.0Ah, Βάρος με Μπαταρία: 1.4 
kg, φωτεινή φωτοδίοδο (LED). Θα παραδίδεται με:1 
μπαταρία Li-Ion 2.0Ah, ταχυφορτιστή, βαλίτσα 
μεταφοράς, ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης, 
κλειδί τύπου Άλλεν, οδηγός 
παραλλήλων/προσαρμογέα ράγας οδηγού, 
πριονόλαμα για ξύλο. 

ΝΑΙ 

  

58 ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  

Ονομαστική ισχύς 780 W. Αριθμός παλινδρομήσεων 
χωρίς φορτίο 500 - 3,100 min-1. Βάρος 2,6 kg. 
Μήκος καλωδίου 4 μέτρα. Ύψος διαδρομής 26 χιλ. 
Βάθος κοπής σε ξύλο 150 χιλ. Βάθος κοπής σε 
αλουμίνιο 20 χιλ. Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα 
10 χιλ. 

ΝΑΙ 

  

59 

ΣΕΓΑ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟ
ΜΕΝΗ 
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12V 

Τύπος Τροφοδοσίας: Μπαταρία. Βάθος κοπής σε 
ξύλο: 50mm. Βάθος κοπής σε μέταλλο: 50mm. Τάση 
μπαταρίας: 18V. Αριθμός Παλιδρομήσεων Χωρίς 
Φορτίο: 3.000spm. Βάρος: 1,5kgr 

ΝΑΙ 

  

60 
ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
500W 

Κινητήρας 500W. Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας 
που επιτρέπουν την κοπή σε κάθε υλικό.Μπαταρία 
4,0 Α λιθίου. Τάση 18V,Ταχύτητα 0-3000 στρ./λ. 
Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη 
απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
λάμας. Ενσωματωμένος φυσητήρας σκόνης για 
καλύτερη ορατότητα της περιοχής κοπής. 
Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πέλματος 45° δεξιά και 
αριστερά με προεπιλεγμένες θέσεις στις 0° και 45° 
για φαλτσοκοπές ακριβείας. Βαρύ, χαλύβδινο πέλμα 
με αντιχαρακτική επένδυση και με προστατευτικό 
αντιχαρακτικό πλαστικό. Μπορεί να συνδυαστεί με 
παράλληλο οδηγό ή κυκλικό οδηγό για ακριβείς 
κοπές. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45 °, Μέγ. 
ικανότητα κοπής [ Ξύλο ]: 85 χιλ., Μέγ. ικανότητα 
κοπής [ Ατσάλι ]: 10 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [ Μη 
- Σιδηρούχο Μέταλλο ]: 20 χιλ. Θα περιλαμβάνει 
κλειδί άλλεν, ανθεκτική θήκη μεταφοράς 

ΝΑΙ 

  

61 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

Κινητήρας δίχρονος 2Τ, , καύσιμο: αμόλυβδη 
βενζίνη με λάδι, λάμα 25 εκ., δοχείο λαδιού για 
λίπανση αλυσίδας με αυτόπατο σύστημα, ολικό 
μήκος 10cm+80cm=290cm με  προέκταση, 
πρόσβαση σε σημεία κοπής από 3,0m έως 3,5 m, 
ηλεκτρονική ανάφλεξη, αντικραδασμικό σύστημα 
για άνετο χειρισμό, ατσάλινη συμπαγής βέργα 
μετάδοσης της κίνησης. ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ: 
αλυσίδα ,κλειδί, κάλυμμα λάμας, κλειδιά. 

ΝΑΙ 
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62 
ΜΕΓΓΕΝΗ 
ΑΤΣΑΛΙΝΗ 

Μέγγενη 100mm, χαλίβδινη, περιστρεφόμενης 

βάσης 360
ο
 

ΝΑΙ 
  

63 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Ηλεκτρονική ζυγαριά - πλατφόρμα. Μέγιστη ζύγιση 
150κλ, διαβάθμιση ανά 50γρ. Διαστάσεις βάσης 
40x30 εκ. Παροχή συνεχόμενου ρεύματος και 
εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah, 
λειτουργεί στην πρίζα με μετασχιματιστή. 
Ανοξείδωτο και αποσπόμενο στραντζαριστό καπάκι. 

ΝΑΙ 

  

64 
ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Καρότσι μεταφοράς  με φουσκωτούς ή συμπαγής 
τροχούς, μέγιστο μεταφερόμενο φορτίο 350 κλ. 
Διαστάσεις 50x56x130εκ, ποδιά: 50x22εκ., 

ΝΑΙ 
  

65 
ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΠΑΛΕΤΑΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

Υδραυλικό καρότσι παλέτας με λειτουργία 3 
στάσεων: ανίψωση - ακινησία - κάθοδος. Μέγιστη 
ικανότητα ανύψωσης φορτίου: 2000kg. Τροχοί από 
nylon. 

ΝΑΙ 

  

66 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Καρότσι μπετού, ενισχυμένο, βαρέου τύπου, βάρους 
25,5 κλ, χωρητικότητας 90λτ, τετράλινη ρόδα. 
Διαστάσεις (μxπxυ) 1450x630x630mm 

 
  

67 ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ Στραβοτσίμπιδο 200mm ΝΑΙ   

68 
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 
180mm  

Πλαγιοκόφτης με υπομόχλιο, 180mm. ΝΑΙ 
  

69 
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 
160mm 

Με μόνωση 1000V, διάστασης 160 χιλιοστών ΝΑΙ 
  

70 ΠΕΝΣΑ Πενσα 200mm βαρέως τυπου με din iso 5746 ΝΑΙ   

71 
ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

Πένσα 7΄΄, διάσταση 180mm. ΝΑΙ 
  

72 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 
200mm 

Μυτοτσίμπιδο, ίσιο, με επινικελωμένο σώμα από 
ατσάλι χρωμιομολυβδένιου και μαλακή 
αντιυδρωτική - αντιολισθητική λαβή δύο 
συστατικών για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι την 
ώρα της εργασίας. Διάσταση 200mm. 

ΝΑΙ 

  

73 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ Διάστασης 160 χιλιοστών ΝΑΙ 
  

74 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ Σετ μύτες των 31 τεμ. Διαστάσεων 25mm. ΝΑΙ 
  

75 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ 

Σετ κατσαβίδια ίσια και σταυρού, έξι τεμαχίων, ΡΗ, 
1κατσαβίδι ίσιο 3,5x75, 1 κατσαβίδι ίσιο 4x100, 1 1 
κατσαβίδι ίσιο 5,5x125, 1 κατσαβίδι ίσιο 6,5x150, 1 
κατσαβίδι σταυρού PZ1x100, 1 κατσαβίδι σταυρού 
PZ2x125. 

ΝΑΙ 

  

76 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
Κατσαβίδια σετ με λαβή χυτή από πολυμερή 
συνθετικά Μαυρισμένη μύτη Σφυρήλατη εξάγωνη 
λάμα ειδικά για εργασίες ισχύος 

ΝΑΙ 
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77 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
TORX 

Σετ κατσαβίδια torx  με λάμα κατασκευασμένη από 
ειδικό χρωμιοβαναδιούχιο χάλυβα με σιλίσιουμ και 
εργονομική λαβή ΤΧ10 x 80mm ΤΧ15 x 80mm 
TX20x100mm TX25x100 TX27x115 TX30x115 
TX40x130 

ΝΑΙ 

  

78 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄ ΄ 

Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2 ατσάλι 
τεμ:26 

ΝΑΙ 
  

79 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ 

Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα  1/4 
ατσάλι τεμ:46 

ΝΑΙ 
  

80 
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΑLLΕΝ 

Σετ κλειδιά ALLEN μπίλιας 1,5-10 mm 9 τεμ  ΝΑΙ 
  

81 
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΑLLEN TORX 

Σετ κλειδιά ALLEN TORX με τρύπα μακριά 9 τεμ Νο 
κλειδία:Τ10-Τ15-Τ20-Τ25-Τ27-Τ30-Τ40-Τ45-Τ50 

ΝΑΙ 
  

82 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX 

Σετ κλειδιά torx, ασφαλείας με τρύπα στη μύτη, 7 
τεμαχίων, υψηλής ατσάλωσης και νίκελ 
επικάλυψηno 10, 15, 20, 25, 27, 30 και 40, σε σουγιά 
από πλαστικό 2 υλικών 
αντιυδρωτικό/αντιολισθητικό. 

ΝΑΙ 

  

83 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 
1 1/2΄΄ 

Τσιμπίδα υδραυλικών ίσια, 1 ½’’, με διπλή 
σκλήρυνση στην οδόντωση και άριστη 
ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. 

ΝΑΙ 
  

84 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

Ο
  

1΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1'' ΝΑΙ 

  

85 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

Ο
  

1/2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  1/2'' ΝΑΙ 

  

86 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45

Ο
  

2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 45o  2'' ΝΑΙ 

  

87 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

Ο
  

1΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1'' ΝΑΙ 

  

88 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

Ο
  

2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  2'' ΝΑΙ 

  

89 
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90

Ο
  

1/2΄΄ 
Τσιμπίδα υδραυλικών 90o  1/2'' ΝΑΙ 

  

90 ΣΚΥΛΑ Μήκους 180 mm ΝΑΙ   

91 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 125mm 

Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 125mm. ΝΑΙ 
  

92 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 250mm. ΝΑΙ   
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ΤΩΝ 250mm 

93 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 22mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 22mm. ΝΑΙ 
  

94 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 23mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 23mm. ΝΑΙ 
  

95 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 24mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 24mm. ΝΑΙ 
  

96 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 27mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 27mm. ΝΑΙ 
  

97 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 28mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 28mm. ΝΑΙ 
  

98 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 30mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 30mm. ΝΑΙ 
  

99 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ 
ΤΩΝ 32mm 

Καρυδάκι 1/2΄΄, 32mm. ΝΑΙ 
  

100 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 
1/2΄΄ ΤΩΝ 19mm 

Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 19mm. ΝΑΙ 
  

101 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 
1/2΄΄ ΤΩΝ 21mm 

Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 21mm. ΝΑΙ 
  

102 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 
1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm 

Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 24mm. ΝΑΙ 
  

103 
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 
1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm 

Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 27mm. ΝΑΙ 
  

104 
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

½΄  (22ΤΕΜ) 

Το σετ θα περιλαμβάνει σε βαλιτσάκι: καστάνια 
αυτόματη 1/2" 72 δόντια, 2 Προεκτάσεις 1/2" : 125, 
250mm, 2 Καρυδάκια για μπουζί 1/2" : 16, 21mm, 
Πολύσπαστο 1/2", Προσαρμογέας 3/8" dr. θηλυκός 
x 1/2" dr. Αρσενικός, 15 Καρυδάκια 1/2" : 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm 

ΝΑΙ 

  

105 
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΕΞΑΓΩΝΑ 

Σετ καρυδάκια εξάγωνα με αξονάκι για προσαρμογή 
σε δράπανα και δραπανοκατσάβιδα, 
κατασκευασμένα από ατσάλι (CR-V), με μαγνητική 
μύτη, 8τμχ. Μεγέθη: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13[mm] 

ΝΑΙ 

  

106 
ΣΕΤ 
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓ
ΩΝΑ 8-22 mm 

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, 
επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-22mm 

 
  

107 
ΣΕΤ 
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓ
ΩΝΑ ΤΩΝ 26 ΤΕΜ. 

Γερμανοπολύγωνα από ατσαλι 26 τεμ.  από 6-32  
  

108 
ΣΕΤ 
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓ
ΩΝΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. 

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, 
επιχρωμιομένα κεφάλια, 12 τμχ με διαστάσεις:6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 και 22 [mm]. 

ΝΑΙ 
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109 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Σετ καρυδάκια ½΄΄ και ¼΄΄ , 56 τεμαχίων, 
περιλαμβάνει 1 καστάνια ½΄΄ και 1 καστάνια ¼΄΄ , 1 
κατσαβίδι ¼΄΄ , 13 καρυδάκια ½΄΄ πολύγωνα, 12 
καρυδάκια ¼΄΄ πολύγωνα, 10 καρυδάκια ¼΄΄ 
μακρύλαιμα πολύγωνα, 3 κλειδιά allen, 3 μύτες torx 
5/16΄΄ , 1 μπουζόκλειδο 21mm, 1 προέκταση μύτης 
¼΄΄ x60mm, 1 αντάπτορα μύτης για κατσαβίδι ¼΄΄ , 1 
αντάπτορα μύτης για καστάνια ½΄΄, 1 πολύσπαστο 
¼΄΄, 1 πολύσπαστο ½΄΄ , 1 μανέλα Τα ½΄΄, 1 μανέλα Τ 
¼΄΄, 1 προέκταση ½΄΄x125mm, 1 προέκταση 
¼’’x50mm, 1 προέκταση ¼’’x100mm 

ΝΑΙ 

  

110 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 
ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ 
ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

Αντάπτορας αέρος, θυλικό - αρσενικό (3/4΄΄x1/2΄΄) ΝΑΙ 

  

111 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 
Με σώμα από σφυρήλατο χρωμοβαναδιούχου 
χάλυβα για πριτσίνια 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm. 

ΝΑΙ 
  

112 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΔΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

Ανταλλακτικό δαγκάνας για τον προς προμήθεια 
πριτσιναδόρο. 

ΝΑΙ 
  

113 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ 

Σετ ανταλλακτικά για τον προς προμήθεια 
πριτσιναδόρο σε σετ των τεσσάρων τεμαχίων των 
2.4mm, 3.2mm, 4.0mm και 4.8mm. 

ΝΑΙ 
  

114 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
Καρφωτικό βαρέως τύπου για συνδετήρα και καρφί. 
Τύπος συνδετήρα Τ50, μέγεθος 4-14mm και καρφί 
16mm 

ΝΑΙ 
  

115 
ΔΙΧΑΛΑ 
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ 

Διχάλα καρφωτικού τύπου Τ50. Σετ των 5000 τμχ ΝΑΙ 
  

116 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 

Ατσαλόκαρφα, απλά, διαφόρων διαστάσεων με 
επίπεδη κεφαλή και κομό, ατσαλωμένα για 
στερεώσεις σε μπετό, γαλβανισμένα. Σετ των 500 
τμχ. 

ΝΑΙ 

  

117 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 
Πριτσίνια κοινά αλουμινίου, 5x30, συσκευασία των 
200τεμ. 

ΝΑΙ 
  

118 
ΒΙΔΕΣ ΜΕ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

Βίδες εξάγωνες με σπείρωμα, s=13, l=40 έως 50mm, 
σε συσκευασία των 100 τμχ. 

ΝΑΙ 
  

119 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 
Στριφώνια γαλβανιζέ, DIN 571, διάστασης 12x70. Σετ 
των 100 τεμ. 

ΝΑΙ 
  

120 ΡΟΔΕΛΕΣ 
Ροδέλες, πλακέ, γαλβανιζέ, εσωτερικής διαμέτρου 
5mm, σε συσκευασία των 100τμχ. 

ΝΑΙ 
  

121 
ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Νο8 100τμχ 

Ούπα πλαστικά Νο 8 σε κουτί των 100 τεμ. ΝΑΙ 
  

122 
ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Νο10 100τμχ 

Ούπα πλαστικά Νο 10 σε κουτί των 100 τεμ. ΝΑΙ 
  

123 
ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Νο12 100τμχ 

Ούπα πλαστικά Νο 12 σε κουτί των 100 τεμ. ΝΑΙ 
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124 
ΔΕΜΑΤΙΚΑ 
3,6X200 
(100ΤΜΧ) 

Πλαστικά δεματικά 3,6Χ200, σε κουτί των 100τεμ. ΝΑΙ 
  

125 
ΔΕΜΑΤΙΚΑ 
4,8X250 
(100ΤΜΧ) 

Πλαστικά δεματικά 4,8x250, σε κουτί των 100τεμ. ΝΑΙ 
  

126 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

Εργαλείο κοπής για κρύσταλλα, τζάμια και 
πλακάκια, μήκους 15,5 εκ. Περιλαμβάνει 
σταγονόμετρο για την τοποθέτηση βενζίνης ή 
οποιουδήποτε άλλου λιπαντικού μέσου 

ΝΑΙ 

  

127 
ΚΟΦΤΗΣ 
ΜΟΚΕΤΑΣ 

Κόφτης μοκέτας, 18mm, αυτόματος με λάστιχο, 
μεταλλικό οδηγό και βίδα σταθεροποίησης και 2 
λάμες 

ΝΑΙ 
  

128 
ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

Ψαλίδι οικιακής γεικής χρήσης 8΄΄ ΝΑΙ 
  

129 ΣΟΥΓΙΑΣ 
Σουγίας με λαβή από ξίλο οξιάς και λάμα από 
ατσάλι, με δαχτυλίδι διπλής ασφάλειας και ελάχιστο 
μήκος λαβής 10εκ. 

ΝΑΙ 
  

130 
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 
1,0KG 

Βάρους 1.0 kg με λαβή fiber glass, din 6475 ΝΑΙ 
  

131 
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 
2,0KG 

Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι ΝΑΙ 
  

132 
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 
3,0KG 

Βαριοπούλα 3,0 kg με πλαστικό χερούλι ΝΑΙ 
  

133 
ΣΦΥΡΙ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

Σφυρί πένας, 500gr, με πλαστική λαβή ΝΑΙ 
  

134 ΣΚΕΡΠΑΝΙ Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι ΝΑΙ   

135 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΗSS 

Σετ τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co5%. Το σετ 
περιλαμβάνει 19 τρυπάνια μεγέθους 1-10mm. 

ΝΑΙ 
  

136 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 
ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

Σετ 5 τεμ., διαστάσεις 4,5,6,8,10mm ΝΑΙ 
  

137 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 

Σετ 6 τεμ., διαστάσεις 2,3,4,5,6,8mm ΝΑΙ 
  

138 

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
(19ΤΜΧ) 

Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων ΝΑΙ 

  

139 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ Πριόνι ξύλου 450mm ΝΑΙ   

140 
ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΤΥΠΟΥ Ω 

Ναυτικά κλειδιά τύπου Ω3 τόνων ΝΑΙ 
  

141 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου 
κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. 

ΝΑΙ   
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Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. 
Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να 
ανοίγουν με το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα 
organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για 
καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά 
αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 
30εκ. x 28εκ. 

142 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 
ΚΑΡΟΥΛΙ 

Μπαλαντέζα καρούλι 50 m με τέσσερις πρίζες σουκο ΝΑΙ 
  

143 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
4mx50mm 

4m x 50mm 1600kg ΝΑΙ 
  

144 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
6mx100mm 

6m x 100mm 5,600kg ΝΑΙ 
  

145 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
2mx50mm 

2m x 50mm 1600kg ΝΑΙ 
  

146 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
6mx60mm 

6m x 60mm 2000kg ΝΑΙ 
  

147 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια ΝΑΙ 
  

148 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

8m X 50MM ΝΑΙ 
  

149 
ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
(ΣΑΜΠΑΝΙΑ) 

Ιμάντας φορτίου σαμπάνια ΝΑΙ 
  

150 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ 
ΓΑΝΤΖΟΙ 

Περιστροφικοί γάντζοι με ασφάλεια 3 τόνων ΝΑΙ 
  

151 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑ
ΝΑ 

Σετ διαμαντοτρίπανα granite για μάρμαρα, γρανίτη 
μπετόν, φυσική πέτρα, pvc, κεραμικά και πλακάκια 
των 4 τεμ. Διαστάσεων Φ5,6,8,10 mm. 

ΝΑΙ 
  

152 
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 

Δίσκος κοπής σιδήρου, διαμέτρου 125x2.5mm. ΝΑΙ 
  

153 
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 

Διαμέτρου 125mm  
  

154 ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ 
Πριονόδισκος για την κοπή ξύλου και πλαστικού 
κατάλληλος για το υπό προμήθεια δισκοπρίονο 
μπαταρίας 

ΝΑΙ 
  

155 
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣ
Α ΧΕΙΡΟΣ 

Συρματόβουρτσα χειρός κυρτή με πλαστική λαβή ΝΑΙ 
  

156 ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ 
Σκούπα δρόμου, κήπου, με πυκνές σε διάταξη, 
μέτριες, σκληρές, πλαστικές τρίχες, με ελάχιστες 

ΝΑΙ   
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ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ διαστάσεις 30x8 εκ. με στειλιάρι. 

157 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Δοκιμαστικό αυτοκινήτου 6-12/24V για τον έλεγχο 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

ΝΑΙ 
  

158 
ΠΟΔΙΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Δερμάτινη ποδιά οικοδόμων τουλάχιστον 5 θέσεων ΝΑΙ 
  

159 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό 
κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 
(διάτρηση). Πρότυπα: ΕΝ 388, 420. Σήμανση: CE. Να 
αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

ΝΑΙ 

  

160 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 7Μ 
Μετροταινία 7mX25mm, με διακόπτη 
φρεναρίσματος, αντιολισθητικό υλικό, λάμα με 
βαφή Nylon Powder 

ΝΑΙ 
  

161 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ Μετροταινία 3 μ. ΝΑΙ   

162 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ Μετροταινία 5 μ. ΝΑΙ   

163 
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 
30Μ 

Μετροταινία 30 μ. ΝΑΙ 
  

164 
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 
50Μ 

Μετροταινία 50 μ. ΝΑΙ 
  

165 
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 

Πλαστικό δοχείο νερού με βρυσάκι, χωρητικότητας 
20 λίτρων 

ΝΑΙ 
  

166 
ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Λάστιχο ποτίσματος 3/4΄΄, τρείς στρώσεις πλέξης, 
προστασία από ακτινοβολία UV, αντοχή από -10

o
C 

έως +50
o
C , αντιμουχλικό. 

ΝΑΙ 
  

167 ΛΟΥΚΕΤΑ 
Λουκέτα ορυχάλκινα με λαιμό από επισκλυρημένο 
ατσάλι, με κλειδί σε διάφορα μεγέθη 

ΝΑΙ 
  

168 
ΑΛΥΣΙΔΑ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

Αλυσίδα γαλβανιζέ Din5685/c, 2mm ΝΑΙ 
  

169 
ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟ
Σ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

Σιδηροπάσσαλος γαλβανιζέ από γωνία σιδερένια 
40x40x4 

ΝΑΙ 
  

170 
ΤΑΙΝΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας χαμηλού 
θορύβου, διάφανη 48mmx60m 

ΝΑΙ 
  

171 
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Σκαλιστήρι ατσάλινο σφυρήλατο, με δίχαλο 
(σκαλιστήρι κήπων) με ξύλινο στειλιάρι μήκους 
0,36μ. 

ΝΑΙ 
  

172 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 
ΚΗΠΟΥ 

Ρυθμιζόμενη με 22 δόντια και ξύλινο στειλιάρι 
ύψους 1,20μ 

ΝΑΙ 
  

173 ΦΤΥΑΡΙ Φτυάρι κυρτό με ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,30μ.  ΝΑΙ   

174 ΚΑΣΜΑΣ Βάρους 2kg, και ξύλινο στειλιάρι ύψους 0,90μ. ΝΑΙ   
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175 ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ 
Ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. Θα μπορεί να 
προσαρμοστεί στα εργαλεία χωρίς να απαιτούνται 
τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. 

ΝΑΙ 
  

176 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 
ΜΕΓΑΛΟ 

Ξύλινο στειλιάρι των 1,40μ. Θα μπορεί να 
προσαρμοστεί στα εργαλεία (φτυάρι, τσάπα κτλ) 
χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά 
στερέωσης. 

ΝΑΙ 

  

177 
ΣΠΡΕΙ 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ 

Σπρέι αντισκωρικό 450ml ΝΑΙ 
  

178 
ΦΙΑΛΗ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 

MAPP-GAS φιάλη προπανίου, κίτρινη. Περιεχόμενο 
υπό πίεση. Προπυλένιο: 95.5%-100%. Προπάνιο: 0 % 
- 0.5%. θα εφαρμόζει απόλυτα στο υπό προμήθεια 
φλόγιστρο. 

ΝΑΙ 

  

179 
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 
TURBO 

Χρησιμοποιείται για κόλληση, ξεκόλλημα, 
μπρουντζοκόλληση, θέρμανση των προς 
επεξεργασία τεμαχίων επικασσιτέρωση. 
Μεμονωμένα ελεγχόμενη παροχή αερίου και αέρα. 

ΝΑΙ 

  

180 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ 

Ελαστικός σωλήνας με εσωτερικά λινά NBR 
μεταφορά πετρελαίου Φ32, 10BAR 

ΝΑΙ 
  

181 
ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
Φ160mm 

Χωνί πλαστικό Φ 160mm, με προέκταση & σήτα  ΝΑΙ 
  

182 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 

Αλυσοπρίονο κλαδευτικό.  Κυβισμός 23,6cc , 1.3hp , 
βάρος εως  2,6kg, μήκος λάμας 25cm.   Να διαθέτει 
σύστημα  για εύκολη εκκίνηση.  

ΝΑΙ 
  

183 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
2,4hp 

Αλυσοπρίονο επαγγελματικό . Κυβισμός 35,2cc , 
ιπποδύναμη 2,4hp, βάρος εως 3,9kg, μήκος λάμας 
40cm.  

ΝΑΙ 
  

184 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
4,1hp 

Αλυσοπρίονο επαγγελματικό  . Κυβισμός 50,2cc , 
ιπποδύναμη 4,1hp, βάρος εως 4,9kg, μήκος λάμας 
45cm 

ΝΑΙ 
  

185 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 
3hp 

Θαμνοκοπτικό 45.6cc, ιπποδύναμη 3hp, βάρος εως  
8.5 Kg. To θαμνοκοπτικό θα πρέπει   να έχει 
αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων ρύθμιση λαβής  
χωρίς εργαλεία και ο κινητήρας και ο άξονας 
(μπαστούνι) να είναι του ιδίου κατασκευαστή.  Να 
συνοδεύεται από οδηγίες στα Ελληνικά, δίσκο 
κοπής αστέρι, αορτήρα βαρέως τύπου, κεφαλή 
μεσινέζας τύπου χταπόδι , μάσκα προστασίας με 
σίτα 

ΝΑΙ 

  

186 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 
2,8hp 

Θαμνοκοπτικό 52.5 cc, ιπποδύναμη 2,8 hp, βάρος 
εως  8.2 Kg. 

ΝΑΙ 
  

187 
ΨΑΛΙΔΙ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 

Ψαλίδι μπορντούρας  24,1cc, 1,2hp, μαχαιρια 
στρεφομενα κατά 145

0 
συνολικο      μήκος 242cm   

ΝΑΙ 
  

188 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό  με μέγιστο μήκος 
3,90μ. 36cc, ιπποδύναμη 1.9hp, βάρος εως  7.8kg. 
Τεχνολογία  για μειώμένη κατανάλωση – θόρυβο. Το 
κονταροπρίονο  να συνοδεύεται από το σύστημα 

ΝΑΙ 
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στήριξης  για μικρότερη καταπόνηση στα χέρια. 

189 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 
ΧΕΙΡΟΣ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

Κονταροπρίονο χειρός τηλεσκοπικό με μήκος  5Μ  ΝΑΙ 
  

190 
ΣΚΑΠΤΙΚΟ 
ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 

Σκαπτικό Xαμηλού βάρους (46kg), κινητήρας 3,9HP, 
μετάδοση κορώνα πηνίο, 1 ταχύτητα εμπρός 1 πίσω. 
Αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού ρυθμιζόμενη 
κάθετα και πλευρικά. Το πλάτος εργασίας είναι 85 
cm και  μπορεί να μειωθεί στα 60 cm  

ΝΑΙ 

  

191 
ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Επαγγελματική μηχανή γκαζόν  3.9HP κυβισμός 179 
cm

3
. Αυτοκινούμενη,  με μετάδοση κίνησης 3 

ταχυτήτων διάμετρος κοπής 54cm, κάδος 80λτ, 
ύψος κοπής 25-90mm πλαίσιο μεταλλικό, με 
μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη.  

ΝΑΙ 

  

192 
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 
MULTI 

Πολυεργαλείο multi με 2 παρελκόμενα 27,2cc, 1,2hp 
με πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά και με 
παρελκόμενα: α) φρέζα με πλάτος εργασίας 22 cm 
βάρος έως 2 kg β)Σβολοθρυμματιστής με πλάτος 
εργασίας 22 cm βάρος έως 2 kg 

ΝΑΙ 

  

193 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Ψεκαστικό συγκρότημα 25 cc, 1,2hp χωρητικότητα 
υγρού: 25 lt με παροχή υγρού: 8 lt/min Μέγιστη 
παροχή αέρα: 35 kg/cm2 

ΝΑΙ 
  

194 ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc 
Τριβέλα 62cc ντεπόζιτο 1,2lt βάρος  έως 11,5 kg με 2 
αρίδες  διαμέτρου 300Χ730mm & 200X 730mm και 
με προέκταση 350 mm 

ΝΑΙ 
  

195 
ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-
MAX ΤΥΠΟΥ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

Τρυπάνι SDS-MAX τύπου γαρύφαλλο για διάνοιξη 
οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμέτρου 55mm 
και μήκους 550 mm. 

ΝΑΙ 
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1 
ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 

Μεταλλική χειράμαξα οδοκαθαριστών με κάδο 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 80Λ και κυτίο 
μικροεξαρτημάτων χωρητικότητας 35 Λ. Η χειράμαξα θα 
αποτελείται από σκελετό, τρεις τροχούς κύλισης, κάδο 
απορριμμάτων και κυτίο μικροεξαρτημάτων. Η σύνδεση 
των επιμέρους στοιχείων των χειραμαξιδίων κατά τρόπο 
που εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή 
ιδιοτήτων σε κάθε σημείο έτοιμου προϊόντος. Μέγιστο 
μήκος 1089 χιλ. περίπου, μέγιστο πλάτος 612 χιλ. περίπου, 
μέγιστο ύψος 960 χιλ. περίπου. Ύψος στομίου φόρτωσης 
900 χιλ. περίπου. Επίσης θα φέρει σε εμφανές σημείο 
λογότυπο σε πινακιδάκι αλουμινίου και στοιχεία 
ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου με έτος κατασκευής από 
αυτοκόλλητο pvc και σήμανση με αυτοκόλλητες 
ερυθρόλευκες ανακλαστικές λωρίδες. Οι χειράμαξες να 
είναι αριθμημένες με αριθμούς που θα υποδειχθούν από 
την υπηρεσία. Θα υπάρχει ένδειξη ΄΄ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ΄΄. 

Σκελετός: Στιβαρής κατασκευής, κατασκευάζεται πλευρικά 
από δύο υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα κατάλληλου 
σχήματος, ελάχιστου πάχους 2,50 χιλ. με διακοσμητικές 
διατρήσεις, συνδεδεμένα μεταξύ τους με σωλήνες 
διαμέτρου τουλάχιστον 25 χιλ. και ελάχιστου πάχους 1,80 
χιλ. επιψευδαργυρωμένα για προστασία από διάβρωση. Σε 
όλο το μήκος της πίσω πλευράς θα φέρει  μεγάλη, 
εύχρηστη, χαλύβδινη χειρολαβή τροχηλάτησης. Θα 
διαθέτει κατάλληλα σημεία συγκράτησης για τα σύνεργα 
των οδοκαθαριστών. Θα είναι βαμμένος εξωτερικά με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester σε χρώμα γκρι 
αμμώδες. Τροχοί: Πλευρικά, στο κάτω οπίσθιο μέρος του 
σκελετού θα εδράζονται δύο τροχοί ελάχιστης διαμέτρου 
30 εκ. ανεξάρτητης και κάθετης κατά 360ο περιστροφής. 
Στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού θα εδράζεται 
ένας μικρός τροχός κυλίσεως ελάχιστης διαμέτρου 16 εκ., 
ανεξάρτητης οριζόντιας και κάθετης κατά 360ο 
περιστροφής και φέρει πέδηση που περιλαμβάνει 
ποδοπετάλ για την ακινητοποίησή του, με απλό πάτημα 
προς τα κάτω του πετάλ. Όλοι οι τροχοί θα είναι βαρέως 
τύπου με ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα για 
την εξασφάλιση αθόρυβης και άνετη κύλισης. Κάδος και 
κυτίο: Θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές, ειδικής 
σύνθεσης πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και 
πιέσεως, χωρητικότητας 80 και 35 λίτρων αντίστοιχα. Θα 
έχουν σχήμα κόλουρης πυραμίδας με διευρυνόμενες 
πλευρές προς τα επάνω και στρογγυλεμένες γωνίες. Το 
χείλος τους περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακό πλαίσιο 
σχήματος Π με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την 
αποφυγή εισόδου βρόχινων και την διαφυγή  δυσάρεστων 
οσμών. Ανθεκτικοί σε κρούσεις, καιρικές συνθήκες, σήψη, 
διάβρωση. Με ομοιογενή χρωματισμό του υλικού, 
απρόσβλητο στις καιρικές συνθήκες με πρόσθετη ειδική 
κατεργασία υπεριώδους σταθεροποίησης για 
ανθεκτικότητα στη γήρανση. ΕΝ840-2/5/6. Το κυτίο 
εξαρτημάτων θα διαθέτει κλειδαριά με κλειδί τριγωνικής 
διατομής DIN 22417 

ΝΑΙ 
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1 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 
ΤΑΣΗΣ – 
ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  

Δοκιμαστικό τάσης και συνέχειας κυκλώματος, 12 
ενδείξεις τάσης με LED (12V-690V), ηχητική και 
οπτική ένδειξης συνέχειας κυκλώματος, ένδειξη 
φοράς φάσης σε τριφασικό δίκτυο 

ΝΑΙ 

  

2 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΧΟΣ / 
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 
900W 

Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. 
No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του 
τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση 
της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη 
ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό 
ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο 
γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση 
σε στενούς χώρους. Μπουτόν κλειδώματος άξονα 
τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών 
για προστασία  εργασίας σε στενά σημεία. 

ΝΑΙ 

  

3 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟ
ΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 
18V  

Κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα 
τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah. 2 μηχανικές 
ταχύτητες μετάδοσης με όλο μεταλλικά γρανάζια 
για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης 
ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη 
ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας. Με 
φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για 
καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. 
Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη 
ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο 
έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-
Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Πολυφορτιστής 
MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας 
συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ 
ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης να 
παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 
x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου. 
Πολυφορτιστή XR. Κλίπ ζώνης. Μαγνητική 
προέκταση μύτης. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ. 
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ. 
Max Torque (Hard) 60 Nm 
Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts. 

ΝΑΙ 

  

4 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου 
κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. 
Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. 
Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να 
ανοίγουν με το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα 
organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για 
καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά 
αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 
30εκ. x 28εκ. 

ΝΑΙ 
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5 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ
ΛΗΣΗ INVERTER 

TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), 
υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), 
προορίζονται για καθαρά επαγγελματική χρήση. Η 
τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία 
τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η 
ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης 
και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία 
χρήσης. Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο 
τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά 
μέταλλα. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης 
του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post 
flow).  Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2Τ/4Τ. 
Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία 
συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα 
όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα,χαλκού και 
τιτανίου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων 
RUTILE - BASIC - INOX. Στην τιμή 
συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα 
γείωσης.  ΑΠΟΔΟΣΗ 200Α, ΙΣΧΥΣ (TIG/MMA)  6/8,2, 
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á)  10-200,  ΤΑΣΗ (V)  230, 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ  max (mm) 5, ΒΑΡΟΣ (kg)  6,2 

ΝΑΙ 

  

6 
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 
160mm 

Διάστασης 160 χιλιοστών ΝΑΙ 
  

7 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W 

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα 
και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. 
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές 
εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε 
μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή 
αποσπώμενο κεφαλών για διάτρηση σε ξύλο , 
χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. 
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, 
κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος 
κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή 
απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα 
εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη 
ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει 
το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής 
αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των 
ματιών του χρήστη. NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική 
λαβή πολλών θέσεων. Ρυθμιστή βάθους. Θήκη 
μεταφοράς βαρέως τύπου.Ισχύς εισόδου 900 Watts. 
Αποδιδόμενη ισχύς 700 Watts. Μέγ.ικανότητα 
διάτρησης [ Μπετόν ] 28 χιλ. Μέγ.ικανότητα 
διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ. Μέγ.ικανότητα 
διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης 
[ Μέταλλο ] 13 χιλ. 

ΝΑΙ 

  

8 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ 

Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2'' ατσάλι 
τεμ:26 το σετ 

ΝΑΙ 
  

9 
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ 

Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα  1/4'' 
ατσάλι τεμ:46 το σετ 

ΝΑΙ 
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10 
ΣΕΤ 
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓ
ΩΝΑ 

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, 
επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-22mm 

ΝΑΙ 

  

11 
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ  

Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων ΝΑΙ 
  

12 
ΣΚΑΛΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 
ΣΚΑΛΙΑ 

Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. ΝΑΙ 

  

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Δ

 

1 
ΓΕΝΗΤΡΙΑ 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 
4KVA 

Τύπος Κατασκευής: Ανοιχτό πλαίσιο. 
Τάση/Συχνότητα: 230 V / 50Ηζ Μέγιστη Ισχύς: 4 KVA 
ή μεγαλύτερη Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : > 3 KVA 
Ρευματοδότες 230V: Ναι. Ρευματοδότες 12V: 
Προαιρετικά. Προστασία από Υπερφόρτωση: Ναι. 
Τύπος Κινητήρα:Τετράχρονος Ισχύς: >7 hp Καύσιμο: 
Βενζίνη. Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων: > 3,5 It. 
Αισθητήρας Λαδιού: Ναι. Εκκίνηση: Σχοινί. Μήκος: 
<65cm. Πλάτος: <60cm. Ύψος: < 60cm. Βάρος: <50kg 

ΝΑΙ 

  

2 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
3ΗΡ 

Ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. Κεφαλή τύπου V. 
Μονομπλόκ αεροσυμπιεστής - κινητήρας και 
συμπιεστής είναι κατασκευασμένοι και 
συναρμολογημένοι ώς μία μονάδα. Ισχύς κινητήρα : 
> 3,0 (HP) ίππων/ 2.25kw. Αεροφυλάκιο 100 Itr. 
υψηλής αντοχής, δοκιμασμέμο σε όλους τους 
ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροχήλατος 
αεροσυμπιεστής με δυο εμπρόσθιες σταθερές 
ρόδες. 2 εξόδοι αέρα. Μία έξοδος αέρα από 
αυτόματη πρίζα αέρος και μία έξοδος από βάνα με 
φρεζόβιδα ( κλασσική - παραδοσιακή έξοδος). 2 
Μανόμετρα ελέγχου πίεσης. Το ένα μετρά την πίεση 
του αεροφυλακίου και το άλλο μετρά την πίεση του 
αέρα εξόδου. Ρυθμιστής Πίεσης. Ο χειριστής μπορεί 
να ρυθμίσει την πίεση του αέρα εξόδου ανάλογα 
την εργασία. Βαλβίδα αφυδάτωσης αεροφυλακίου. 
Εύκολή αλλαγή λαδιών του αεροσυμπιεστή. 
Βαλβίδα ασφαλείας. Δείκτης εξωτερικού ελέγχου 
ποσότητας λαδιού. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm : 
108x38x80. ΒΑΡΟΣ (kg):< 45 κιλά. bar/psi: > 8/110 0 
lt/min: > 400 

ΝΑΙ 

  

3 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
1,5ΗΡ 

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. 
Αεροφυλάκιο (Lt): > 24. it/min: > 150. Πίεση 
(bar/psi): > 8 / 116. Iπποδύναμη (HP/ Kw):> 1.5/1.1. 
Βάρος ::< 23 kg 

ΝΑΙ 

  

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου με διακόπτη 
ρύθμισης ροής και ακροφύσιο ρυθμιζόμενης 
δέσμης. Πλυσίματος κατάλληλο για εφαρμογές 
απολίπανσης και καθαρισμού. Το ΑΝΙ 26/Β 
μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: Βαρύς τύπος. Με μεταλλικό δοχείο. 
Με μεταλλικό σωλήνα. Μεταλλικό εσωτερικά. 10bar 

ΝΑΙ 
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5 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 
600cc 

Μπέκ 1,4 mm. Άνω Δοχείο 600 cc -Ρυθμιστής 
βεντάλιας. Ρυθμιστής ποσότητας χρώματος. 
Μικρορύθμιση της πίεσης του αέρα. Σύνδεσμος 
αέρα με φρεζόβιδα. Ελαφρύς πλαστικός κάδος -
Πλαστικό καπάκι κάδου 

ΝΑΙ 

  

6 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΜΙΚΡΟ 

Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός < 40 cm
3
, 

Μεγίστη ισχύς : > 1,5 kW/ 2 HP, -Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ καυσίμων: > 0,25 lit, Κατανάλωση 
καυσίμου : < 420 g/kWh, Μέγιστη ροπή > 1,5 Nm. 
Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,15 
lit. Τύπος αντλίας λαδιού Αυτόματο. Δόνηση και 
θόρυβος μικρότερα ή ίσα από τα κάτωθι: 
Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) σε 
εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή : < 4,2/4 m/s

2
. Πίεση 

θορύβου στα αυτιά χειριστή < 104 dB(A). 
Εξοπλισμός κοπής: Βήμα αλυσίδας : 3/8" LP. Μήκος 
λάμας 40 cm/16". Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη 
ισχύ:> 18m/s, Εύρος αλυσίδας 0,05". Διαστάσεις: 
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) : < 3,5 kg 

ΝΑΙ 

  

7 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
ΜΕΓΑΛΟ 

Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός > 80 cm
3
. Βάρος 

(χωρίς λάμα και αλυσίδα)< 7 kg. Μέγιστη ισχύς > 4,8 
kW/ 6,5HP. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 
0,9 lit -Κατανάλωση καυσίμου :< 490 g/kWh. 
Μέγιστη ροπή> 4,7Nm/9600 σ.α.λ. Λιπαντικά: 
Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,5 lit. Τύπος 
αντλίας λαδιού: Αυτόματο. Δόνηση και θόρυβος: 
Μικρότερα ή ίσα από τα κάτωθι: Αντιστοιχία 
επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) εμπρόσθια/οπίσθια 
χειρολαβή 5,8/7 m/s

2
 -Πίεση θορύβου στα αυτιά 

χειριστή : 107,5 dB(A). Εξοπλισμός κοπής: Βήμα 
αλυσίδας 3/8". Μήκος λάμας 60 cm/24". Ταχύτητα 
αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ > 21 m/s. Διαστάσεις: 
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) :< 7,4 kg 

ΝΑΙ 

  

8 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

Κινητήρας: Κυβισμός : < 30 cm3. Μέγιστη ισχύς > 1 
kW/ 1,3 HP. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 
0.50λτ. Κατανάλωση καυσίμου < 4000 g/kWh. 
Μήκος εκτεταμένο με τον εξοπλισμό κοπής : > 3.9 μ. 
Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο 
μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 
30 cm. Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, 
cm/ίντσες Shortest 25 cm.  Ήχος & θόρυβος: Πίεση 
θορύβου στα αυτιά χειριστή < 90 dB(A). Λιπαντικά: 
Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0.12 I 
Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο 
μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 
30 cm. Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, 
cm/ίντσες Shortest 25 cm 

ΝΑΙ 

  

9 
ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα για κοντάρι. Εφαρμογή: 
Όλοι οι τύποι ξύλου και πλαστικές σωλήνες. Μήκος 
λάμας: 3300mm. Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 
900HV-950HV (HRC67" - HRC68") 

ΝΑΙ 
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10 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ 
Χειροπρίονο 330ΜΜ με θήκη τύπου Samurai Μήκος 
λάμας: 300mm. Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 900HV-
950HV (HRC67" - HRC68") 

ΝΑΙ 
  

11 
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 
1,5kg 

Εργονομικό στέλεχος με λαβή από λάστιχο με 
ραβδώσεις συνθετικό υλικό που απορροφά τους 
κραδασμούς. Επίπεδη σκληρυμένη και λειασμένη 
κεφαλή. Η λαβή ασφαλίζει στην κεφαλή με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή της από 
αυτήν 

ΝΑΙ 

  

12 ΒΑΡΙΑ 5kg  
Μήκος >0,8 μ. Η λαβή θα ασφαλίζει στην κεφαλή με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή της 
από αυτήν 

ΝΑΙ 
  

13 

ΦΤΥΑΡΙ 
ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ 
ΣΤΥΛΙΑΡΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Μήκος: 1.460mm (ενδεικτικά). Πλάτος: 200 mm 
(ενδεικτικά). Βάρος: 1000 γρ (ενδεικτικά). Πάχος: 
1,6mm (ενδεικτικά) 

ΝΑΙ 

  

14 ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ Τσουγκράνα σφυρήλατη 14 δόντια με στειλιάρι ΝΑΙ   

15 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Αντιολισθητικές αλυσίδες για εκχιονιστικά, τρακτέρ 
και ειδικά οχήματα. Διπλή αλυσίδα (σχήμα 
διαμαντιού) γαλβανισμένο ατσάλι με επιπλέον 
συνδέσμους και 1 εκατοστό πάχος χαλύβδινους 
ράβδους. Με πλευρική αλυσίδα και μοχλό 
σύσφιξης. Τεμάχια 2 (ζευγάρι). Group 37. Για 
διάσταση ελαστικού 335//80/R20 

ΝΑΙ 

  

16 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΧΙΟΝΙΟΥ 

Αλυσίδα για SUV και 4x4 και μικρά φορτηγά. S-12- 
N24.5 235/75/15.  Έξτρα χοντρή από ενισχυμένο 
ατσάλι και ελαστικό εσωτερικό καλώδιο. Αλυσίδες 
LINKS με σύρμα 4,3mm. Εύκολη - γρήγορη 
τοποθέτηση 

ΝΑΙ 

  

17 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ 
ΤΡΙΠΟΔΟ 

Ισχύς: 2x500 W. Ταση:230V/50HZ. Μήκος καλωδίου: 
3.0 m. Ύφος τρίποδου: 1.8 m. Προστασία: > ΙΡ54 

ΝΑΙ 

  

18 ΦΑΚΟΣ LED 

Led chip με 100.000 ώρες διάρκεια ζωής. 
Φωτεινότητα 500 lumen. Λειτουργία ZOOM. 
Μεταλλικός διακόπτης. Ενισχυμένο σώμα 
αλουμινίου. Μεταλλικό κλιπ τσέπης / ζώνης. 
Αντιολισθιτική λαβή. Φορτιστής ρεύματος 230V. 
Φορτιστής αυτοκινήτου 12V. επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία > 4000 mAh. Θήκη μεταφοράς φακού. 
Πρακτικό ρυθμιζόμενο σε μήκος λουράκι 
μεταφοράς. Αδιάβροχος (όχι υποβρύχιος) 
κατάλληλος για εξωτερική χρήση 

ΝΑΙ 
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19 
ΦΤΕΡΟ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Χρώμα: Ξύλινη απόχρωση (κοντάρι) 8t Σκούρο 
μεταλλικό γκρι (ελάσματα). Συνολικό μήκος: 1,50m. 
Προσεγγ. βάρος: 2,30Kg -Υλικό: Stl2. Διαστάσεις 
μεταλλικού ελάσματος: 360 x 50 mm -Πάχος 
μεταλλικού ελάσματος: 0,50mm. Κλίση: 30°. 
Διάμετρος κονταριού: 40,00mm. Μέθοδος 
συναρμολόγησης: Με μεταλλικούς συνδέσμους 

ΝΑΙ 

  

20 
ΚΛΕΙΔΙ 
ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 

Κλειδί υδροστομίων κατάλληλο για ρακόρ-storz 
13/4" - 3" 

ΝΑΙ 
  

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 

Σετ κατσαβιδιών αποτελούμενο από: 1x 64-983: Ίσιο 
στενό (ηλεκτρολόγου) 3.5 χ 75mm. 1χ 65-476: Ίσιο 
στενό (ηλεκτρολόγου) 5.5 χ 125mm. 1χ 65-141: Ίσιο 
φαρδύ (μηχανικού) 6.5 x 150mm. 1χ 65-335: ΡΖ1 χ 
100mm. 1χ 65-337:  ΡΖ2 χ 125mm. 1χ 65-207:PHI χ 
100mm. 1x 65-209:PH2 x 125mm. Λάμα 
κατασκευασμένη από χάλυβα ενισχυμένο με 
χρώμιο-βανάδιο, για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς 
κίνδυνο καταστροφής της μύτης. Μύτη 
επεξεργασμένη με αμμοβολή για καλύτερη 
πρόσφυση στο κεφάλι της βίδας. Ανάγλυφη, 
αντιολισθητική λαβή από μαλακό υλικό για 
καλύτερο  

ΝΑΙ 

  

22 
ΠΕΝΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Πένσα μηχανικού VDE200mm ΝΑΙ 
  

23 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ Γκαζοτανάλια 250mm ΝΑΙ   

24 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

Ποιότητα Force Σετ 14 τεμαχίων. Περιλαμβάνει 
καρυδάκια πολύγωνα: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80 χιλιοστά Κεφαλή καστάνιας 1". Φορέας 
μανέλας 1". Ράβδος 550mmL. 2 Προεκτάσεις 1"Χ8" 
& Χ16" 

ΝΑΙ 

  

25 
ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ 
ΜΑΝΕΛΑ 

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/4" μήκους 
τουλάχιστον 45εκατοστών κατασκευασμένη από 
χάλυβα χρωμίου βαναδίου με πρόσμιξη 
μολυβδενίου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315 Αρ. 
253. 

ΝΑΙ 

  

26 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΜΑΝΕΛΑΣ 

Προέκταση 3/4" μήκους τουλάχιστον 20εκατοστών 
κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμίου βαναδίου με 
πρόσμιξη μολυβδενίου, σύμφωνα με ISO 3316 Αρ. 
204 

ΝΑΙ 

  

27 
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ 
ΒΕΡΓΑ 
ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ 

Καλαμωτή από λυγαριά μασίφ (βέργα 
λεπτοκαρυάς), δεμένη με σύρμα γαλβανισμένο. 
Κατάλληλη για σκίαση σε πέργκολα. Μήκος : 5 
μέτρα -Πλάτος : 1 μέτρο. 

ΝΑΙ 

  

28 ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 
Διάσταση 5m x τρέχον μέτρο. Υλικό κατασκευής από 
πολυαιθυλένιο HDPE με σταθεροποίηση UV. Χρώμα 
διχτυού πράσινο. Βάρος > 60 gr/m2. Σκίαση 75%. 

ΝΑΙ 
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29 
ΣΥΡΜΑ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

Το γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ θα είναι μαλακό 
κοινό εμπορίου για κάθε είδους δεσίματα. Θα φέρει 
υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE . 
Πάχος σύρματος 1,00 ή 1,10mm. 

ΝΑΙ 

  

30 
ΣΥΡΜΑ 
ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 

Το αγκαθωτό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θα 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή περιφράξεων για 
την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων και για 
επιπλέον ασφάλεια. Θα είναι από μαλακό σύρμα, 
γαλβανισμένο εν θερμώ. 

ΝΑΙ 

  

31 
ΠΑΣΣΑΛΟΙ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Πάσσαλοι από ισοσκελείς σιδηρογωνιές γενικής 
χρήση. Μη γαλβανισμένες χαλύβδινες γωνίες με 
διαστάσεις : (40*40)χιλ., πάχος 3,5 χιλ. και ύφος 2 μ. 
Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και 
οικόπεδα, με τρύπες ανα 45 cm από το άνω άκρο. 

ΝΑΙ 

  

32 
ΠΛΕΓΜΑ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε 
κουλούρα. Μάτι 50x50χιλ. - 20μ. X 1,5μ., πάχους 
2,00 χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης CE. 

ΝΑΙ 

  

33 ΤΣΑΠΑ Τσάπα τύπου Κρήτης Διάσταση No 0 ΝΑΙ   

34 
ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑ
Σ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ 

Σφυρήλατος τσεκουροκασμάς. Μήκος (Α): 32-34 
εκατοστά. Πλάτος (Β): 7- 8 εκατοστά. Βάρος : >1300 
γραμμάρια 

ΝΑΙ 
  

35 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

Πίεση (bar): > 135. Παροχή (l/h): >450. Κινητήρας 
(W): > 2000. Αντλία από αλουμίνιο. Στάνταρντ 
εξαρτήματα: Πιστόλι, Αυλός ρυθμιζόμενος, Δοχείο 
απορρυπαντικού 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή, ηλεκτρονική υπογραφή)



 

 

 


