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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Φηρά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.  : 84700 
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-25393 / 4 
Fax  : 22860-25898 

Ε-mail  : deyathira@otenet.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

Οικοδομικών υλικών για τις 
ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

52/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΘ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους 
της διακήρυξης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2021-2022-2023, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 75/2021, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ: 
Κωδικός Προϋπολογισμού 2021: Κ.Α.: 25-91-01-05, 25-91-11-05, 25-92-01-05 και 25-92-11-05 και CPV: 44111000-1 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου του 2021 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των 
προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 π.μ.  στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, 
στα Φηρά Θήρας.  
Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα και ώρες εργασίας από την διενέργεια του 
συνοπτικού διαγωνισμού. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και 
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. 
 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΘ, στα Φηρά Θήρας και στο τηλ.:22860-25393 / 4 και fax: 22860-25898 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.  
 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 
 
 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια : «Οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Θήρας.» 

 
Αναλυτικά, το αντικείμενο των υπό προμήθεια υλικών και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο 

μέρος Β «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» της Διακήρυξης αυτής και στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Προϋπολογισμός 

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΔΕΥΑ Θήρας σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ.  75   Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα και Προϊσταμένη αρχή είναι η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, που προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό 

βάσει της υπ’ αριθμόν   75  απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021 

 

Διεύθυνση έδρας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας είναι: 

Φηρά Θήρας,  

Τ.Κ. 84700 

Τηλέφωνο: 2286025393,   

Fax : 22860-25898 

Πληροφορίες : κ. Ρούσσος Κωνσταντίνος 

 
ΑΡΘΡΟ 4. Ορισμοί –συντομογραφίες 

Έργο: το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.  

Αναθέτουσα Αρχή: Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας που εδρεύει στα Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, προκηρύσσει τον 

διαγωνισμό αυτό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού: η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

Πληροφορίες:  τηλ. 22860-25393 και 25394. 

Διαγωνιζόμενος: ο κάθε ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει φάκελο συμμετοχής.  

Διακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από 

την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 

διενεργείται ο διαγωνισμός. 
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ΕΕΔΑΠ:  Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης των Προσφορών: Η επιτροπή που έχει 

ορισθεί με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για την αποσφράγιση τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 

των οικονομικών προσφορών.  

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη 

προμήθεια υλικών, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου  που θα επιλεγεί. 

Φορέας Υλοποίησης: Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και θα εκτελέσει την 

προμήθεια. 

Προϋπολογισμός (ενδεικτικός): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή που θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προμήθειας 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν: α. τη σύμβαση, β. τη 

διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 

Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και 

οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα.   

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Εκπρόσωπος διαγωνιζομένου:  Φυσικό πρόσωπο που νόμιμα εκπροσωπεί το διαγωνιζόμενο ή που έχει 

εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφική πράξη από τους νόμιμους εκπρόσωπους διαγωνιζόμενης σύμπραξης 

ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων ή συνεταιρισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Νομικό πλαίσιο  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας της ΔΕΥΑΘ και αφορά την προμήθεια 

διάφορων οικοδομικών υλικών  για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, αποκατάστασης και κατασκευής 

εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης – αποχέτευση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  
2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως»  
3. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των 

πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου του θέματος σε διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΔΕΥΑΘ.  

6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 
3731/2008. 

7. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) 
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κτλ.) που διέπει την εκτέλεση της προμήθειας 

της παρούσας σύμβασης, έργου και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης  

Η παρούσα Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr)  
 

ΑΡΘΡΟ 7. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα Φηρά Θήρας, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 

Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης 

μέχρι μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 09-04-2021. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ 

της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την 

αποσφράγιση 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού και του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς, γίνεται 

από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, (Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ) και η παραλαβή τους γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση 

παραλαβής των τευχών μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη 

και σωστή παράδοση τους.  

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι συνολικά η παρούσα μελέτη που αποτελείται από : 

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ &  

ΜΕΡΟΣ Β’ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ’ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  

                  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

1. Οι οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

διακήρυξης θα πρέπει να ζητηθούν από του υποψηφίους γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι 

07/04/2021. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των 

προσφορών, προς όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης με 

απόδειξη και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους.  

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή 

συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να αποσταλούν μέσα στις 

προθεσμίες που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, τότε οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται 

ανάλογα. 

4. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να  

απευθύνονται γραπτά: 

      στη Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 

5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 10. Δικαίωμα Συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου σε 

αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, στην οποία επί ποινή 

αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  

α) Ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής του διαγωνιζόμενου σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. 

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διαγωνιζομένου. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. (εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν 

δεν αποδέχονται) 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζομένου ότι αποδέχεται την επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής (ΔΕΥΑΘ) με 

αυτόν με αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) ο οποίος θα γράφεται στην υπεύθυνη δήλωση. 

ε) Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών καταλληλότητας των προς προμήθεια υλικών.  

ζ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

 Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, 

πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός 

από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η ΕΕΔΑΠ, μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών πλην της 

εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που 

τάσσεται από την ΕΕΔΑΠ. 
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ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με 

τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και 

από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι αυτές εκδίδονται υπέρ 

όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 12.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

(της τιμής προσφοράς), χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά το πέρας του συμφωνημένου χρόνου παροχής των υπό 

ανάθεση υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά 

εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι πριν την προηγούμενη ημέρα από την διενέργεια του διαγωνισμού και 

ώρες εργασίας  

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 

Θήρας Τ.Κ.84700, έως την 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην καθορισμένη διεύθυνση, ημερομηνία και ώρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων που συνοδεύουν την 

προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Περιεχόμενο προσφορών  

1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές 

(δύο φάκελοι) κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία), που πρέπει να 

περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).  

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" (Φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς). 

2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος ή συσκευασία πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ>>  

 
   

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

Διεύθυνση: Φηρά θήρας, Τ.Κ. 84700 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12/04/2021 
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Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του 

φακέλου.  

Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.  

3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών. 

4. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της διακήρυξης.  

6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 

της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την ΕΕΔΑΠ και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική 

για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται 

γραπτά σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίζει η ΕΕΔΑΠ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 

1. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται 

από την παρούσα διακήρυξη. 

   Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το σφραγισμένο έντυπο (Τιμολόγιο και 

Προϋπολογισμός Προσφοράς) που παρέχεται από την Υπηρεσία με αναγραφή των επιμέρους τιμών 

ολογράφως και αριθμητικά (Τιμολόγιο προσφοράς) και αριθμητικά (Προϋπολογισμός προσφοράς), έναντι 

των οποίων προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει την προμήθεια. Οι ολόγραφες τιμές του τιμολογίου 

υπερισχύουν των αριθμητικών σε περίπτωση ασυμφωνίας. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.  

2. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και 

συμπεριλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. (π.χ. δαπάνες μεταφοράς υλικών κτλ.) 

3. Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο 

υπάγονται τα υπό προμήθεια υλικά. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα 

διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής της προμήθειας είναι  60.000,00€ και ο 

αναλογούν ΦΠΑ (24%) είναι 14.400,00 €. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, δε γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.  

Σε περίπτωση που η τιμή της οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή 

με έκπτωση πάνω από 15% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, η επιτροπή 

δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και 
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διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη 

απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με την νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 16. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα: 

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

 Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα  απευθύνει 

σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται 

την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για 

τυχόν  παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον 

εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. Εναλλακτικές Προσφορές  

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται αφορούν το σύνολο ανά ομάδα των υπό προμήθεια υλικών. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος 

θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.» 

 Σελ. 14  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 18. Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται 

δημόσια από την ΕΕΔΑΠ την 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Θήρας, παρουσία των διαγωνιζόμενων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της, μετά την κατάθεσή 

της.  

Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών  προτού την αποσφράγισή τους, από την ΕΕΔΑΠ, μονογράφονται από 

κάθε μέλος  και σε κάθε φάκελο σημειώνεται αύξων αριθμός σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υποβολής 

δηλ: τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της προσφοράς. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την εξής διαδικασία :  

α. Παρουσία των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους, αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος, έκαστης 

προσφοράς, και μονογράφονται, κατά φύλλο, όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 

β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και σφραγίζονται 

από την ΕΕΔΑΠ , παραμένουν δε κλειστοί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την ΕΕΔΑΠ. Η εξέταση των προσφορών, θα γίνει 

χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες 

οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

γ.     Η ΕΕΔΑΠ καταγράφει  σε πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, όλες τις προσφορές 

και τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων το οποίο και υπογράφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Έλεγχος Δικαιολογητικών  

1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΕΔΑΠ σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

 

2. Η ΕΕΔΑΠ, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν τις 

σχετικές διευκρινήσεις για τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, εξαιρούνται από 

αυτή τη διαδικασία οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία που θα τους κοινοποιηθεί το αίτημα. 
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3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών, που δεν 

καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα διακήρυξη προϋποθέσεις, η ΕΕΔΑΠ συντάσσει σχετικό 

πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών, η ΕΕΔΑΠ ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και 

τους λόγους της απόφασης απόρριψής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Οικονομική Αξιολόγηση 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού στους 

διαγωνιζόμενους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Σε περίπτωση που όλοι οι συμμετέχοντες είναι αποδεκτοί η ΕΕΔΑΠ θα προχωρήσει σε αποσφράγιση του 

φακέλου των οικονομικών προσφορών αμέσως μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από 

την ΕΕΔΑΠ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών ανά φύλλο. Η ΕΕΔΑΠ ανακοινώνει, σε όσους παρευρίσκονται 

στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, τις τιμές που προσφέρθηκαν. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 21. Διευκρινήσεις προσφορών 

Η ΕΕΔΑΠ έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 

23, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 

προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το  διαγωνιζόμενο.  

Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην ΕΕΔΑΠ μέσα στο χρονικό διάστημα που αυτή 

θα ορίσει και το οποίο θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 48 ώρες, από την ημέρα κοινοποίησης του σχετικού 

αιτήματος της ΕΕΔΑΠ, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. Διοικητικές Προσφυγές 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης 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. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, 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 
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επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Απόρριψη προσφορών 

 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 και θα διαπιστωθεί 

μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της ΕΕΔΑΠ, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε 

θεωρούνται αποδεκτές. 

 Αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών 

που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί κατά την κρίση της ΕΕΔΑΠ ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των 

στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών και της οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψει η απόρριψή τους για 

οποιοδήποτε λόγο, η ΕΕΔΑΠ συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

 Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, ύστερα από 

γνωμοδότηση της ΕΕΔΑΠ. 

 
ΑΡΘΡΟ 24. Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού.  

1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η ΕΕΔΑΠ του Διαγωνισμού, θα υποβάλει τα 

Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην ΔΕΥΑ Θήρας, για την έκδοση της 

απόφασης Κατακύρωσης.  

2. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια ΕΕΔΑΠ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό 

της οικονομικότερης προσφοράς με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας 

προκήρυξης.  

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΔΕΥΑ Θήρας. 
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4. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΑΠ, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του διαγωνιζόμενου: 

(α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως για 

(i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς 

αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο και  

(v) εάν κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά. 

 (β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

  (γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 ή 3.α της Οδηγίας 

93/36/ΕΟΚ. 

5. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ της ΔΕΥΑ Θήρας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την ΔΕΥΑ Θήρας.   

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη 

και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων 

της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση 

και τα παραρτήματα αυτής, ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη και η προσφορά του αναδόχου  

εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

προσκομίζοντας τα πιο κάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης: 

(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του που θα υπογράψει τη σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της 

προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού δεν προσέλθει να 

υπογράψει σύμβαση, μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια.  

Σε αυτή την περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΑΠ, μπορεί να αποφασίσει 

την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του 

Διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά το πέρας το ορισμένου χρόνου παροχής των 

υπό ανάθεση υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση, ολοκληρώνονται τμηματικά, οι 

εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 

παραλήφθηκε οριστικά. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

Παρελήφθη οριστικά το πέρας του συμβατικού χρόνου και έχουν πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες 

προμήθειας των υλικών. 

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 
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Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 26. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και 

βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

ΑΡΘΡΟ 27. Χρονοδιάγραμμα προμήθειας. 

Το χρονοδιάγραμμα της προμήθειας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  (24) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την μεταφορά των υλικών σε χώρο της Δ.Ε.ΥΑ.Θ. 

ΑΡΘΡΟ 28. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

προμήθειας, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην σύμβαση έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του έργου ή του συνόλου 

αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Θήρας, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

4. Επίσης η ΔΕΥΑ Θήρας, έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση  και οι 

προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 

τμηματικών προθεσμιών (σε περίπτωση που αναφέρονται στη Σύμβαση) από υπαιτιότητα του αναδόχου.  

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου. 

8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, μόνο αν 

το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 

τυχόν τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 

υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.» 

 Σελ. 20  

 

9. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

αποδεχτεί μέρος ή το σύνολο παραδοτέων που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα. 

ΑΡΘΡΟ 29. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του, 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 

παρέδωσε τα συμφωνηθέντα βάση του χρονοδιάγραμμα της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 30. Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας στους οποίους έχει ανατεθεί η 

παρακολούθηση και παραλαβή της, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση αυτής. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο (τακτικές 

και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης.  

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΔΕΥΑ Θήρας. 
 

ΑΡΘΡΟ 31. Αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής, αναστέλλει την παροχή υπηρεσιών ή μέρους αυτών 

για όσο χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. 

Για αναστολή πέραν των 6 μηνών θα γίνεται αναπροσαρμογή της αμοιβής των αναστελλομένων εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 32. Τροποποίηση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή χωρίς να αλλάζει το αντικείμενο ή το συνολικό μήκος του έργου της Σύμβασης, διατάζει 

οποιαδήποτε τροποποίηση κάποιου μέρους της παρασχετέας προμήθειας που είναι αναγκαία για την 

ολοκλήρωση της. Οι επιμέρους ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών είναι ενδεικτικές και κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης μπορούν να μεταβληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έως την εξάντληση του 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.» 

 Σελ. 21  

 

ΑΡΘΡΟ 33. Αναθεώρηση Συμβατικής Αξίας Έργου 

 Κάθε αναθεώρηση τιμών της προσφοράς ή της σύμβασης γενικά αποκλείεται για αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, κατά το συμβατικό χρονικό διάστημα από την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι 

εκτέλεσης της προμήθειας, για οποιαδήποτε αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 34. Εγγυήσεις 

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της 

προσφοράς και ότι θα είναι αυτά στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, καινούργια 

απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση είτε υλικά κατασκευής του είτε 

εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη σχεδίαση και λειτουργία για την 

οποία προορίζεται. 

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο 

χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία έτη και θα αρχίζει από την παραλαβή των υλικών 

έτοιμα προς χρήση. 

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης 

σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος 

χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει τα προβληματικά υλικά μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από 

την επιτροπή παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση 

που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΥΑΘ. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του δαπάνες, την άμεση 

αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή συναρμολόγησης.  

ΑΡΘΡΟ 35. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος του έργου και η ΔΕΥΑΘ, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 

για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

Θήρα, Μάρτιος 2021 

 
 

 
Ο Συντάξας 

 

 
Μπιρμπίλης Ιωάννης 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Α.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών συντηρήσεων, 

αποκαταστάσεων και κατασκευών εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 

Θήρας. 

Αναλυτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει : 

A/A Είδος Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότητα 

1 ΤΟΥΒΛΑ 9x9x19 ΤΕΜ 800,00 

2 ΤΟΥΒΛΑ 9x12x19 ΤΕΜ 800,00 

3 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΜΜΟΣ ΤΕΜ 300,00 

4 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΤΕΜ 300,00 

5 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΧΑΛΙΚΙ ΤΕΜ 300,00 

6 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΤΕΜ 200,00 

7 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΑΜΜΟΣ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΤΕΜ 500,00 

8 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΕΜ 20,00 

9 ΜΑΡΜΑΡΟ Μ3 25,00 

10 ΑΜΜΟ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ Μ3 600,00 

11 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΜΑΥΡΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg ΤΕΜ 700,00 

12 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΛΕΥΚΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg ΤΕΜ 50,00 

13 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 20 Kg ΤΕΜ 40,00 

14 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΜΑΥΡΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 25 Kg ΤΕΜ 400,00 

15 ΠΛΗΘΡΕΣ Α20 ΤΕΜ 700,00 

16 ΑΚΟΥΕΛΕΣ 30kgr ΤΕΜ 40,00 

 

Τα ως άνω υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Β.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας, έχουν ως ακολούθως : 

Α. ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 408. 

«θραυστά αδρανή για σύνθεση σκυροδέµατος», δηλαδή να είναι καθαρά, οµοιόµορφης ποιότητας από 

συµπαγές πέτρωµα απαλλαγµένα από τεµάχια αποσαρθρωµένα, από βόλους αργίλου καθώς και  από  

άλλες  προσµίξεις  που  επηρεάζουν  την  ευστάθεια  και  την  ανθεκτικότητα  του σκυροδέµατος. 

Αναλυτικότερα : 

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α) Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (Σκύρα) 

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεµάχια και θα είναι καθαρό, οµοιόµορφης 

ποιότητας, συµπαγές,  απαλλαγµένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσµίξεις, χώµατα, βώλους αργίλου, 

περιβλήµατα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωµένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεµάχια. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθµίσεως του 

αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων και πρέπει να 

είναι οµαλή, χωρίς απότοµες διαβαθµίσεις. 
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Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά ελέγχου που διαθέτουν από 

αναγνωρισµένα εργαστήρια της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

Όλα τα παραπάνω υλικά θα ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον προµηθευτή. 

Β. ΑΜΜΟΣ 

Η άµµος θα προέρχεται από χείµαρρο ή ορυχείο της έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους 

σκληρούς και ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 

συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για 

την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία. 

Πρέπει να έχει επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται. 

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : 

•     το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο βροχίδας 9,52 mm (3/8") 

• τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 (άνοιγµα 
βροχίδος 4,76 mm), και 

• το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 (άνοιγµα 
βροχίδος 0,074 mm). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος άµµου από   

εγκεκριµένο   εργαστήριο.   Σε   αντίθετη   περίπτωση   η   Υπηρεσία   επιβάλλει   την αποµάκρυνση του 

υλικού και την αντικατάσταση του. 

Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες 

είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

Γ. Τσιµέντο 
 

α.     Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 

- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων ΠΔ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου 
IV-Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)». 

Δεν θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. 

β.     Η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  ζητά  τη  διεξαγωγή  ελέγχων  ποιότητας  για  κάθε  5  t 

προσκοµιζόµενου τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι 

κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 

αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο. 

γ.      Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 

διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Ανα- δόχου. 

 

Έλεγχοι 
 

 
δ.      Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει 

σβωλιάσει) απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου 
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που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις 

ενδείξεις των δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος 

Κανονισµού ή / και τους όρους του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα 

που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα απορρίπτεται και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 

ε.      Διευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει 

ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων 

τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για 

την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον 

απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 

 
 

Μεταφορά και Παραλαβή 
α.     Το τσιµέντο παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ σε σάκους. Οι σάκοι, αυτοί πρέπει να είναι 

χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο 

υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 ή 25 kg. 

β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 

- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 

- τύπο του τσιµέντου 

- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής 

- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 

δ.      Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από 

την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται 

αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 

ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την 
Υπηρεσία.  

Αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή 
 

Το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αεριζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις 

καιρικές συνθήκες. 

Το δάπεδο των αποθηκών θα φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το 

έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του 

εδάφους δεν επιτρέπεται. Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα 

καλύµµατα. Η θέση αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. 

Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, Όλες οι εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση . 

Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος 

χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα 

αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης, 

όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου 

των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους. 

Τσιµέντο αποθηκευμένο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί 
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να χρησιμοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι 

ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν 

χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

 

Συμφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την 

ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα υλικά. Κάθε προµηθευτής και για 

κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του 

υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες 

τεχνικές προδιαγραφές ή τις όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο 

κατασκευαστής) 

 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις   που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά. Προσφερόµενα είδη που θα 

αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης, θα επιστραφούν και δεν θα πληρωθούν, ακόµα και 

µετά την κατακύρωση της προµήθειας. 

 
 

Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 
 
Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών στις προδιαγραφές της 

µελέτης όπου αυτές ορίζονται και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας με βάση τα πιστοποιητικά που θα 

προσκομιστούν για οικοδομικά υλικά που δεν αναλύονται στην τεχνική περιγραφή των προδιαγραφών . 

 

Θήρα, Μάρτιος 2021 

 
 

 
Ο Συντάξας 

 

 
Μπιρμπίλης Ιωάννης 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της ΔΕΥΑΘ 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.» 

 Σελ. 30  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 52/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ : 

Τιμή μονάδας (αριθμητικά) : 60.000,00 Ευρώ 

Ολογράφως :   Εξήντα χιλιάδες Ευρώ 

 

Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά) : 14.400,00  Ευρώ 

Ολογράφως : Δεκατέσσερεις χιλιάδες, τετρακόσια Ευρώ 

 

Σύνολο (αριθμητικά) : 64.400,00  ΕΥΡΩ 

 Ολογράφως : Εξήντα τέσσερεις χιλιάδες, τετρακόσια Ευρώ 

 

 

 

Θήρα, Μάρτιος 2021 

 
 

 
Ο Συντάξας 

 

 
Μπιρμπίλης Ιωάννης 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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 Σελ. 31  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 52/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 
 

 

A/A Είδος Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή 

Μον. 

 

 

Δαπάνη 

€ € 
1 ΤΟΥΒΛΑ 9x9x19 τεμ 800,00 0,30 240,00 

2 ΤΟΥΒΛΑ 9x12x19 τεμ 800,00 0,30 240,00 

3 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΜΜΟΣ τεμ 300,00 3,00 900,00 

4 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΓΑΡΜΠΙΛΙ τεμ 300,00 3,00 900,00 

5 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΧΑΛΙΚΙ τεμ 300,00 3,00 900,00 

6 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΣΒΕΣΤΗΣ τεμ 200,00 3,20 640,00 

7 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΑΜΜΟΣ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ τεμ 500,00 40,00 20.000,00 

8 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΜΑΡΜΑΡΟ τεμ 20,00 85,00 1.700,00 

9 ΜΑΡΜΑΡΟ Μ3 25,00 80,00 2.000,00 

10 ΑΜΜΟ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ Μ3 600,00 32,00 19.200,00 

11 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΜΑΥΡΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg τεμ 700,00 10,00 7.000,00 

12 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΛΕΥΚΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg τεμ 50,00 16,00 800,00 

13 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 20 Kg τεμ 40,00 27,00 1.080,00 

14 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ( ΜΑΥΡΟ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 25 Kg τεμ 400,00 7,00 2.800,00 

15 ΠΛΗΘΡΕΣ Α20 τεμ 720,00 1,00 720,00 

16 ΑΚΟΥΕΛΕΣ 30kgr τεμ 40,00 22,00 880,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ : 60.000,00 

ΦΠΑ 24% : 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 74.400,00 

 

Θήρα, Μάρτιος 2021 

 
 

Ο Συντάξας 
Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 
 

 

Μπιρμπίλης Ιωάννης  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 

Θεωρήθηκε 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.» 

 Σελ. 32  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 52/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ : 

Τιμή μονάδας (αριθμητικά) : ………………………………………………………………......... 

Ολογράφως :   …………………………………………………………………………………….. 

 

Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά) : ……………………………………………………………………….. 

Ολογράφως : ………………………………………………………………………………............ 

 

Σύνολο (αριθμητικά) : ……………………………………………………………………………… 

 Ολογράφως : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

… / … / 2021 

Ο Προσφέρων 

 

 

……………………. 
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 Σελ. 33  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 52/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΘ 

 

A/A Είδος Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή 

Μον. 

 

 

Δαπάνη 

€ € 
1 ΤΟΥΒΛΑ 9x9x19 τεμ 800,00   
2 ΤΟΥΒΛΑ 9x12x19 τεμ 800,00   
3 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΜΜΟΣ τεμ 300,00   
4 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΓΑΡΜΠΙΛΙ τεμ 300,00   
5 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΧΑΛΙΚΙ τεμ 300,00   
6 ΣΑΚΚΙ 25 Kg ΑΣΒΕΣΤΗΣ τεμ 200,00   
7 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΑΜΜΟΣ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ τεμ 500,00   
8 ΣΑΚΚΙ 750 Kg ΜΑΡΜΑΡΟ τεμ 20,00   
9 ΜΑΡΜΑΡΟ Μ3 25,00   

10 ΑΜΜΟ-ΧΑΛΙΚΙ-ΓΑΡΜΠΙΛΙ Μ3 600,00   
11 ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΜΑΥΡ ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg τεμ 700,00   
12 ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΛΕΥΚΟ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 50 Kg τεμ 50,00   
13 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 20 Kg τεμ 40,00   
14 ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΜΑΥΡΟ) ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ 25 Kg τεμ 400,00   
15 ΠΛΗΘΡΕΣ Α20 τεμ 720,00   

16 ΑΚΟΥΕΛΕΣ 30kgr τεμ 40,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ :  

ΦΠΑ 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

 

… / … / 2021 

Ο Προσφέρων 

 

 

……………………. 




