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ΜΕΛΕΣΗ 28/2022 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΤΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.000,00 € 

 (6.200,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) υγγραφή Τποχρεώςεων 

β) Σεχνική Ζκθεςη 

γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

 

Καβάλα, Μάιοσ 2022 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Προμήθεια αναλώςιμων υλικών επιςκευών» 

 
Άρθρο 1ο 

Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ προμήθειασ - τοιχεία επικοινωνίασ 
1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 

(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Η Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 
 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Προμικεια αναλϊςιμων 
υλικϊν επιςκευϊν» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

του ν.  3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και 
του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρθρο 3ο 
Αντικείμενο προμήθειασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ «Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν 
επιςκευϊν». 

3.2. Η δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων  ευρϊ 

(5.000,00 €) πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων διακοςίων ευρϊ 
(6.200,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οικονομικοφ ζτουσ 2022 (Κ.Α. 25.05.00 και Κ.Α. 
54.00.00). 

 
 
 
 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 
τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, και 

κριτιρια ανάκεςθσ τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 23/06/2022 
θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 
14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 

Άρθρο 6ο 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρθρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 

7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 
του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Η οικονομικι προςφορά. 

β. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

γ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

δ. Η τεχνικι ζκκεςθ.  

ε. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 
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7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 8ο 
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 

8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 

Άρθρο 9ο 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο 
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, οι ανακζτοντεσ 
φορείσ μποροφν να μθν απαιτιςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από 
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ. 

 
Άρθρο 11ο 

Τποβολή φακζλου προςφοράσ 
11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 

περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΤΩΝ». 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 

 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 
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11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο. 

11.5. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ωσ ζνα ενιαίο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τισ εκατό (%), το οποίο κα εφαρμόηεται επί των 
ενδεικτικϊν τιμϊν του προχπολογιςμοφ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ο οποίοσ αναγράφεται ξεχωριςτά.  

11.6. τθν τιμι προςφοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα 
μεταφοράσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ 
τουσ μζχρι τθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

  

Άρθρο 12ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

12.1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 

άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 
Άρθρο 13ο 

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 
13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 

τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, 

 β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ α’, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, περί 
κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν 
προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) 
και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 

 
Άρθρο 14 ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςησ 
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 

του ν. 4412/2016. 

14.2. Σόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., επί τθσ 
οδοφ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201 Καβάλα. 

14.3. Σα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

14.4. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

14.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Η παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Η παραλαβι των 
υλικϊν τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με τθν 
ζκδοςθ αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται 
τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται 

πρωτόκολλο παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
(μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον 
το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Σο κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον 
προμθκευτι. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ 
ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

 
Άρθρο 15ο 

Σρόποσ πληρωμήσ 
15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 

υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 

αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 200 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
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15.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 31-05-2022 

Ο υντάξασ 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Η/Μ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ Σ.Τ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Φαςιλισ Ευάγγελοσ 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 

 

  Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ.  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

  Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

«Προμήθεια αναλώςιμων υλικών επιςκευών» 
 

1.1. τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεδομζνου ότι κακθμερινά προκφπτει θ ανάγκθ επιςκευισ και 
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων τθσ (Ε.Ε.Λ., αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ και φρεάτια φδρευςθσ – 
αποχζτευςθσ), υπάρχει ανάγκθ για τθν προμικεια διάφορων αναλϊςιμων υλικϊν επιςκευϊν 
(κοιλοδοκοί, λαμαρίνεσ, γωνίεσ μεταλλικζσ, θλεκτρόδια, δίςκοι κοπισ, μεντεςζδεσ κ.α.). 

1.2. Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Εκνικζσ προδιαγραφζσ 
(πρότυπα ΕΛΟΣ) και τισ Διεκνείσ προδιαγραφζσ (EN, ISO, κ.α.), να είναι αςφαλι για τον χριςτθ 
και κατάλλθλα για τθν χριςθ που προορίηονται. 

1.3. Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι αρίςτθσ καταςκευισ, αναγνωριςμζνου 
καταςκευαςτι και κα φζρουν ςιμανςθ CE (Conformite Europeenne), εκτόσ αυτϊν που 
εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Η ςιμανςθ CE πρζπει να 
τοποκετείται με ορατό, ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο τρόπο, βαςικά ςε κάκε ανταλλακτικό ι 
εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάςθ τθν ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ: 
ςυςκευαςία/οδθγίεσ χριςθσ /πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ. 

1.4. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου 
χωρίσ καμία διαφορά ι απόκλιςθ από αυτοφσ. 

1.5. Σα παραδιδόμενα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ενδεδειγμζνα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ι/και εκκζςεισ δοκιμϊν τα οποία εκδόκθκαν από αναγνωριςμζνο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

1.6. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

1.7. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 

Καβάλα, 31-05-2022 

Ο υντάξασ 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Η/Μ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ Σ.Τ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Φαςιλισ Ευάγγελοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«Προμήθεια αναλώςιμων υλικών επιςκευών» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ               

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ                 
ΣΙΜΗ               

ΜΟΝΑΔΟ 
(€/τεμ.) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Κοιλοδοκόσ μαφροσ πάχουσ 2 - 3 - 4 mm 

44100000-1 

Κιλό 2,63 

5.000,00 

2 Κοιλοδοκόσ μαφροσ πάχουσ 5 - 6 - 8 mm Κιλό 2,53 

3 Κοιλοδοκόσ μαφροσ επεξεργαςμζνοσ πάχουσ 2 - 3 - 4 mm Κιλό 3,23 

4 Κοιλοδοκόσ μαφροσ επεξεργαςμζνοσ πάχουσ 5 - 6 - 8 mm Κιλό 3,13 

5 Κοιλοδοκόσ ανοξείδωτοσ διαςτάςεων 40x40x2 mm Μζτρο 17,17 

6 Λαμαρίνα ψυχρισ ζλαςθσ DCP πάχουσ 0,5 - 1,5 mm Κιλό 3,54 

7 Λαμαρίνα ψυχρισ ζλαςθσ DCP επεξεργαςμζνθ πάχουσ 0,5 - 1,5 mm Κιλό 4,04 

8 Λαμαρίνα μαφρθ πάχουσ 2 -10 mm Κιλό 2,53 

9 Λαμαρίνα μαφρθ επεξεργαςμζνθ πάχουσ 2 -10 mm Κιλό 3,23 

10 Λαμαρίνα γαλβανιηζ πάχουσ 0,5 - 4 mm Κιλό 3,13 

11 Λαμαρίνα γαλβανιηζ επεξεργαςμζνθ πάχουσ 0,5 - 4 mm Κιλό 3,64 

12 Λαμαρίνα ανοξείδωτθ Κιλό 9,09 

13 Λαμαρίνα ανοξείδωτθ επεξεργαςμζνθ Κιλό 10,10 

14 Λαμαρίνα μπακλαβωτι Κιλό 3,13 

15 Λαμαρίνα μπακλαβωτι επεξεργαςμζνθ Κιλό 3,64 

16 Γωνιά διαςτάςεων 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 80x80 mm Κιλό 2,12 

17 Ηλεκτρόδια ø2,5 και ø3,25 mm Πακζτο 16,16 

18 Δίςκοσ κοπισ ø230 mm Σεμάχιο 4,55 

19 Δίςκοσ κοπισ ø125 mm Σεμάχιο 2,83 

20 Δίςκοσ λείανςθσ ø125 mm Σεμάχιο 3,13 

21 Μεντεςζδεσ ø18 και ø20 mm Σεμάχιο 3,03 

22 Μεντεςζδεσ ø30 mm Σεμάχιο 7,07 

23 ωλινα μαφρθ 1/2'' - 4'' Κιλό 2,63 

24 ωλινα γαλβανιηζ 1/2'' - 4'' Κιλό 4,55 

25 Spray γαλβανίςματοσ Σεμάχιο 8,08 

26 τριφϊνια Σεμάχιο 1,01 

27 Λάμα μαφρθ πάχουσ 2 - 15 mm Κιλό 2,02 

28 Λάμα μαφρθ επεξεργαςμζνθ πάχουσ 2 - 15 mm Κιλό 2,73 

29 Λάμα γαλβανιηζ πάχουσ 2 - 8 mm Κιλό 2,73 

30 Λάμα γαλβανιηζ επεξεργαςμζνθ πάχουσ 2 - 8 mm Κιλό 3,54 

31 Δίςκοσ κοπισ ςιδλθρου τφποσ ινδιάνοσ Σεμάχιο 65,66 

32 τρογγυλόσ ςίδθροσ μαςίφ ø8 - ø20 mm Κιλό 2,02 

33 Σετράγωνοσ ςίδθροσ μαςίφ ø8 - ø20 mm Κιλό 2,02 

34 Πλζγμα γαλβανιηζ 2 x 5 m Σεμάχιο 46,46 

35 Πλζγμα μαφρο 2 x 5 m Σεμάχιο 20,20 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 5.000,00 € 
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Φ.Π.Α. 24%: 1.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 6.200,00 € 

Καβάλα, 31-05-2022 

Ο υντάξασ 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Η/Μ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ Σ.Τ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Φαςιλισ Ευάγγελοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 

 



 ελίδα 11 από 11 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Προμήθεια αναλώςιμων υλικών επιςκευών» 

Επωνυμία: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  
(επί των ενδεικτικών τιμών του προχπολογιςμοφ) 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 
(%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 
Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν 

επιςκευϊν 
 

  
  

 
Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, 
τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Ημερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

       

    
 
 

 
 
 
 
 
  

   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
 


