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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649407-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιοι Ανάργυροι: Οικοδομικά υλικά
2021/S 246-649407

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 13561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΈΛΕΝΑ ΣΙΕΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@agankam.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132048812
Φαξ:  +30 2132023626
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο
Αριθμός αναφοράς: 63/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44111000 Οικοδομικά υλικά

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
προμήθεια διαφόρων ειδών, που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 214 342.33 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 8

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44100000 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 503.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 14 139.00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Ετοιμο σκυρόδεμα
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44114000 Σκυρόδεμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ετοιμο σκυρόδεμα

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 1 260.00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σιδηρικά
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44316000 Σιδηρικά είδη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σιδηρικά

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 840.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 7 502.65 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Χρώματα - Μικροεργαλεία
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44810000 Χρώματα επίχρισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Χρώματα - Μικροεργαλεία

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 65 023.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 16 358.40 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υαλοπίνακες
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45441000 Υαλοτεχνικές εργασίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υαλοπίνακες

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 308.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 2 666.50 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ.
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Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03419000 Ξυλεία

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 580.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 4 050.00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
υδραυλικά
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44115210 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
υδραυλικά

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 986.93 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 8 676.84 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44113700 Υλικά επισκευής οδών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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 του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
δικαίωμα προαίρεσης ποσού 3 330.00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
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Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/01/2022
Τοπική ώρα: 14:05

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/01/2022
Τοπική ώρα: 10:05
Τόπος:
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/12/2021
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ΑΔΑ: Ω8Ω1Ω62-Ζ07 ΑΔΑΜ: 21PROC009801907  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “προμήθεια υλικών για
το Τεχνικό Συνεργείο ”

Α.Μ.:  63/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:  27117

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής  (χαμηλότερη  προσφορά),  η  προμήθεια   «προμήθεια  υλικών  για  το  Τεχνικό
Συνεργείο », προϋπολογισμού  265.784,49€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον
δικαιώματος προαίρεσης ποσού 76.697,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Ο Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή
υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/01/2022 και ώρα 14:05

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26/01/2022 και ώρα 10:05 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την ποσότητα που θα προσφερθεί (άρθρο 72
ν.4412/16). Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει, θα
πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο
72§4 του Ν4412/16). 

Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης
ή μπορεί  να αφορά και  το σύνολο της μελέτης,  όχι  όμως και  επιμέρους είδη από κάποια
ομάδα.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr
μετά την  30/12/2021

Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132023696  (κ.  Ελένη  Σιέρρα)  και  2132023692  (κ.Ηλίας
Τσακανίκας), FAX επικοινωνίας 2132023626, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

  ο Αντιδήμαρχος TΣ

  ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ



ΑΔΑΜ  :   21PROC009801907       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                           214.342,33  ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.:                                                     51.442,16 ΕΥΡΩ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                          265.784,49 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α. Μ.   63/2021

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  -

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998396742

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Πόλη ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός 13561

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS3 GR300

Τηλέφωνο 2132023696 , 2132023692

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@agankam.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες4 ΕΛΕΝΗ ΣΙΕΡΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.agan.gov.gr.

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο

(URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6 o ΔΗΜΟΣ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Ο.Τ.Α7

Στοιχεία Επικοινωνίας 8 
α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ9

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  (εφεξής  ΕΣΗΔΗΣ),  το  οποίο  είναι  προσβάσιμο  από  τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την  προαναφερθείσα  Γενική  Διεύθυνση  στο
διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή  http://www.agan.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης10

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:  30.6662.0019 σχετική πίστωση του

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα 11 

Για  την  παρούσα  διαδικασία  έχει  εκδοθεί  η  απόφαση  με  ΑΔΑ Ψ7ΝΜΩ62-ΘΞ4  για  την

ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε

α/α  ΠΡΟΕΓΚ  9-2/8/2021  καταχώρησης  στο  μητρώο  δεσμεύσεων/Βιβλίο  εγκρίσεων  &

Εντολών Πληρωμής του φορέα.12

 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών, που χρειάζονται, για να  καλυφθούν

οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου

δημοσίων  συμβάσεων (CPV) :44100000-1,  44114100-3,  44810000-1,  44316000-8,  44500000-5,

45441000-0, 03419000-0, 44115210-4, 44113700-2  13

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα14:

ΟΜΑΔΑ A: « Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά», εκτιμώμενης αξίας  56.503,5Ο €  πλέον ΦΠΑ

13.560,84 €

ΟΜΑΔΑ B: «Ετοιμο σκυρόδεμα», εκτιμώμενης αξίας 4. 900,00€ πλέον ΦΠΑ 1.176,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: «Σιδηρικά», εκτιμώμενης αξίας  29.840,60 € πλέον ΦΠΑ  7.161,74 €

ΟΜΑΔΑ  Δ:  «Χρώματα  -  Μικροεργαλεία»,  εκτιμώμενης  αξίας   65.023,30  €   πλέον  ΦΠΑ

15.605,59€

ΟΜΑΔΑ Ε: «Υαλοπίνακες», εκτιμώμενης αξίας 10.308,00 € πλέον ΦΠΑ  2.473,92€

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)», εκτιμώμενης αξίας

14.580,00€ πλέον ΦΠΑ 3.499,20€

ΟΜΑΔΑ Ζ: «Υδραυλικά Είδη», εκτιμώμενης αξίας  19.986,93 € πλέον ΦΠΑ 4.796,86 €

ΟΜΑΔΑ Η: «Ψυχρό ασφαλτόμιγμα», εκτιμώμενης αξίας 13.200,00 € πλέον ΦΠΑ 3.168,00 €

ΟΜΑΔΑ Θ: «Υλικά οδικής σήμανσης », εκτιμώμενης αξίας  25.173,80 € πλέον ΦΠΑ 6.041,71 €
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Προσφορές υποβάλλονται για  μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή

και για το σύνολο της μελέτης, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα

 Επισημαίνεται  ότι όσον  αφορά  τα  υλικά  που  περιλαμβάνονται  στην  ομάδα  Θ,  ¨Υλικά  οδικής

σήμανσης  της 63/2021 μελέτης, η προμήθεια τους, θα γίνει με την υπ’ αριθμ. 140/2021 μελέτη με

τίτλο “ Υλικά οδικής σήμανσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν4412/2016” .

Η ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΟΜΆΔΑ, συμπεριλαμβάνεται στην Α.Μ. 63/2021 χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται

και στην παρούσα Διακήρυξη (παρ. Β.6.1/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25/Απόφαση 02/27-08-2020

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.342,33 € μη συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 265.784,49 €, ΦΠΑ: 51.442,16 €) 

- Ό  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αυξάνει  την  ποσότητα  των  προς  προμήθεια  υλικών  με

αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά

αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή [δικαίωμα προαίρεσης]. Ή προϋπολογιζόμενη δαπάνη του

δικαιώματος  προαίρεσης  ανέρχεται  σε 71.862,20 €,  συμπεριλαμβανομένου  του  φ.π.α.24%.

Αναλυτικά η αύξηση αυτή φαίνεται στο σχετικό τεύχος του προϋπολογισμού που συνοδεύει τις

τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ’αρ.  63/2021  μελέτης  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της

παρούσας-15 

- Ό Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις

εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται

στα έγγραφα της σύμβασης16 

 Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  παράτασης  με  αύξηση  φυσικού  –  οικονομικού  αντικειμένου,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)17.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην με

Α.Μ.  63/2021  μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο ” και αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη

προσφοράς, βάσει ΤΙΜΉΣ 18 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως19:

του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του

άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης

και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

του ν.  4013/2011 (Α’ 204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

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

του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων

και λοιπές διατάξεις»

του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 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»20, 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  των  υπουργικών  αποφάσεων,  οι  οποίες

εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α)

των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με  «προνομιακό φορολογικό

καθεστώς»21. 
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του  π.δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της

Α.Ε.Π.Π.»

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :

“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της με  αρ.  64233 (Β’  2453/09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την

ανάθεση  και  εκτέλεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των

επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

της αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967  ΕΞ 2020  (B’ 2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονική  Τιμολόγηση  στο

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

της αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες

Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

του  ν.  3419/2005  (Α’ 297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85

επ.

του ν. 4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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. 4314/2014 (Α’ 265)  «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» 
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του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

του π.δ 28/2015 (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία», 

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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του  ν.  2121/1993  (Α’ 25)  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα», 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την

προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της

οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων)  (Κείμενο  που

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

του  ν.  4624/2019  (Α’ 137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της  27ης Απριλίου  2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες

διατάξεις»,

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.

Την 63/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης

Μητρώου (ΑΔΑΜ) “21REQ008953872 ”
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Την  ΑΑΥΠΔ ΠΡΟΕΓΚ  9  -  2/8/2021  (ΑΔΑ Ψ7ΝΜΩ62-ΘΞ4),  απόφαση  με  την  οποία

διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό

έτος  2021,  εγκρίθηκαν  οι  αναλήψεις  πολυετούς  υποχρέωσης  και  καταχωρήθηκαν  στο

Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  ως  έγκριση  του  πρωτογενούς  αιτήματος

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “21REQ009027205” . 

Την 453/2021 (ΑΔΑ ΨΔΡ3Ω62-ΥΟΓ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  Διακήρυξης  του διαγωνισμού και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της

63/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο και

ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει τιμής

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/01/2022 και ώρα 14:0522

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων

Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη

www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23 

Προκήρυξη24 της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις

15/12/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Η προκήρυξη26 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική

διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα

Αριθμό:     και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο27 28 29, σύμφωνα με το

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
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Σύμφωνα με τις περ. (35) και (82) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 10

και 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης

της διακήρυξης σε τουλάχιστον (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) ή (μία ημερήσια και δύο

εβδομαδιαίες) τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των

Νομών Αττικής  και  Θεσσαλονίκης  στους οποίους θα λάβει  χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη,  ή  η

προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της

προκήρυξης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α' 68)

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016) (συνδυαστικά

πρβ. και Εγκύκλιο 15/2007 ΥΠΕΧΩΔΕ-Αρ.Αποφ Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-2017).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3

του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  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/agan.gov.gr στη  διαδρομή:  Ενημέρωση  ►Προκηρύξεις,  μετά  τις

30/12/2021.30. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης,  τα  κηρύκεια  και  τα  λοιπά  έξοδα  της  δημοπρασίας,

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από από τον εργολάβο ή τον

προμηθευτή ή τον πάροχο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των

νόμιμων παραστατικών. (παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3548/07)

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 τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,31 
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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.
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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 σύναψης,32  είναι τα ακόλουθα:

1.η με αρ. 2021/S 246-649407 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC009793641), όπως

αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. η Α.Μ.  63/2021  μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών  του  Δήμου  με  τίτλο  “Προμήθεια  υλικών  για  το  τεχνικό  συνεργείο”και

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

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.gr)33.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και

την ΔΕΥΤΕΡΑ (10/01/2022) και ώρα 14:00

Η Αναθέτουσα Αρχή θα  απαντήσει  σε  όλες  μαζί  τις  διευκρινίσεις  που  θα  ζητηθούν εντός  του

ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ (13/01/2022), 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 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  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής
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διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει

δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή 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 περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί  το αργότερο έξι  (6) ημερολογιακές  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  ή  των

αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής34. 

Τροποποίηση των όρων της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ αλλαγή/μετάθεση της  καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο

«Διορθωτικό»35) και στο ΚΗΜΔΗΣ 36.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας

μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.37

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  σε αυτές,  καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής38

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα  επικυρωμένη,  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  της  εθνικής

νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το

έγγραφο. 
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 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο

(όχι πιστοποιητικά ISO κ.ο.κ.), δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,

αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν

σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 39. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή διαγωνισμού,  κατά την εξέταση των προσφορών,

διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  συμμετέχοντα  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην

ελληνική γλώσσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα40.

2.1.5 Εγγυήσεις41

Οι εγγυητικές  επιστολές  των παραγράφων 2.2.2 και  4.1.  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα 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)42, 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

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με

παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού43.  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 προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
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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 σύμβασης44. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων

ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό

της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και

τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για

το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,

λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της

επεξεργασίας  των δεδομένων και  της  προστασίας τους  από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία,

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

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  ΣΔΣ45,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 746 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 συμβάσεων47.
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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 Ένωσης48

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να

περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Η  αναθέτουσα  αρχή

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον49.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής51,

ποσού 4.286,00 ευρώ52,  εφ’ όσον ο  προσφέρων συμμετέχει  για  το  σύνολο των υπό προμήθεια

ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την

συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε ομάδα είναι:

Για την Ομάδα Α : Εγγυητική συμμετοχής ποσού  1.130,00€.

Για την Ομάδα Β: Εγγυητική συμμετοχής ποσού        98,00€.

Για την Ομάδα Γ: Εγγυητική συμμετοχής ποσού       596,00€.

Για την Ομάδα Δ: Εγγυητική συμμετοχής ποσού   1.300,00€.

Για την Ομάδα Ε: Εγγυητική συμμετοχής ποσού        206,00€.

Για την Ομάδα ΣΤ: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     291,00€.

Για την Ομάδα Ζ: Εγγυητική συμμετοχής ποσού      399,00€.

Για την Ομάδα Η: Εγγυητική συμμετοχής ποσού      264,00€.

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.
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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, ήτοι μέχρι και 18/02/2023, άλλως η

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά

από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και

της εγγύησης συμμετοχής.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,

προσκομίζονται,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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 στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201653.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά

τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από

την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή

του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής

να  εξηγήσει  την  τιμή  ή  το  κόστος  της  προσφοράς  του  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  και  η

προσφορά  του  απορριφθεί54,  ζ)  στις  περιπτώσεις  των  παρ.3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.

4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά

τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3.2  και  3.4  της

παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή

ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που

προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού55 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 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:
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2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη56 καταδικαστική  απόφαση  για  ένα  από  τα

ακόλουθα εγκλήματα: 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του

Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο

του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),

236 (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α παρ.  2

(εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2  (δωροδοκία  στον  ιδιωτικό  τομέα)  του  Ποινικού

Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3

και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιου-

λίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οι-

κονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελω-

νειακού Κώδικα (ν.  2960/2001,  Α’ 265),  όταν αυτά στρέφονται  κατά των οικονομικών  συμφε-

ρόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς

και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές

διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του

ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την

τροποποίηση  της  απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και
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τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των

άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

αριθμ.  648/2012  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της

οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  της  οδηγίας

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού

Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε

αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση

του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν ο οικονομικός  φορέας  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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας

έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υπο-

χρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο

και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τη-

ρείται.

Δεν  αποκλείεται  ο  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 τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους

του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 

2.2.3.4. Αποκλείεται57 από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις58: 

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

4412/201659, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  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 έχει υπαχθεί

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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 λειτουργίας,60 
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(γ) εάν,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα

ορίζονται  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  εκ  προθέσεως  σοβαρών απατηλών 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  της  παραγράφου  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  με  απατηλό  τρόπο

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.61

2.2.3.5. 
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2.2.3.6.  Ο οικονομικός φορέας 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.

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία62,

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,

παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Για  τον  σκοπό  αυτόν,  ο

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για

ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα

γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε

επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή

παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε

συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του

παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται

από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  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 63.

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. 4412/201664.

2.2.3.9.  Οικονομικός  φορέας,  σε  βάρος  του  οποίου  έχει  επιβληθεί  η  κύρωση  του  οριζόντιου

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής65 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας66 

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. 
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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  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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού

Υλικού67 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών

κατ’ελάχιστον ίσο με το ποσό του Π/Υ προ φ.π.α. ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, για καθένα

από τα τρία τελευταία έτη πριν από το έτος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών

(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος κύκλος εργασιών για κάθε μία χρήση, θα πρέπει να

είναι ΙΣΟΣ ‘Η μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69 

Όσον αφορά στην τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από

το  έτος  υποβολής  της  προσφοράς  στο  διαγωνισμό,  να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  μία  (1)

σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, (δηλαδή είτε προμήθεια οικοδομικών υλικών, είτε

χρωμάτων,  είτε  υδραυλικών  ειδών  κ.ο.κ.  είτε  συνδυασμό  των  παραπάνω),  ύψους  τουλάχιστον

100% του Π/Υ , προ φ.π.α. ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του προσφέροντα.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης70 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν:

α)να συμμορφώνονται με Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας (εν  ισχύ)  ανταποκρινόμενο στις

απαιτήσεις του ISO 9001, 

β)να συμμορφώνονται με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εν ισχύ) ανταποκρινόμενο

στις απαιτήσεις του ISO 14001, 

γ)να  συμμορφώνονται  με  Σύστημα  Διαχείρισης  υγιεινής  και  ασφάλειας  στην  εργασία

ανταποκρινόμενο στις  απαιτήσεις  του ISO 45001 ή παλαιότερης  έκδοσης  σε  ισχύ OHSAS

18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008,

δ)να  διαθέτουν  κατ’ελάχιστον  ένα  πιστοποιημένο  άτομο  ως  «Υπεύθυνο  Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων». 71

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -

μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας,

εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω

πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,

υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα  προτεινόμενα  μέτρα

διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων72

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  στα  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 αυτούς73. 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.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30)

ημερών  από  την σχετική   πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον

οικονομικό  φορέα  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που

αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην

περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)

της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας74. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως

άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

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 δια

του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών

της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄

της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με

την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται

υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση75.

Στην  περίπτωση  που  o οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει

το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να

αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1 και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας76. 
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Αν επέλθουν μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες οι προσφέροντες  δηλώσουν ότι  πληρούν,

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλή-

ρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού

οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή77. 

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. 1 και 3

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο

στην  παρούσα  Παράρτημα.II το  οποίο  ισοδυναμεί  με  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις

συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ78 καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του

Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.79 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν

να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής

του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,

χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ

νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.80

Ο οικονομικός  φορέας  δύναται  να διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και  πληροφορίες  που παρέχει  στο

ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.81

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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.
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Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών  φορέων  το  ΕΕΕΣ υποβάλλεται

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής82.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,83 την κατάστασή

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο

2.2.3 της παρούσης84 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάστα-

ση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου απο-

κλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρ-

θρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύε-

ται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης85.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθε-

τηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονι-

σμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει κα-

ταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκ-

πλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,

κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του86.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα87 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί

φορείς  προσκομίζουν  τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος.  Η  προσκόμιση  των  εν  λόγω

δικαιολογητικών  γίνεται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί  να ζητεί  από προσφέροντες,  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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
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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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που

απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,

τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

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

ισχύουν88.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου 2.2.3  οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

παρακάτω.

Αν το  αρμόδιο για  την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος  ή χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου  είδους

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην

περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’

και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.

4412/2016.
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Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

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 την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου

κράτους  -  μέλους  ή  χώρας,  που  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν

από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i)  Για  την απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  υποχρεώσεων της  παραγράφου 2.2.3.2

περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την

αθέτηση  των  υποχρεώσεών  τους  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.489 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή

του οικείου κράτους  -  μέλους  ή χώρας,  που να έχει  εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν από την

υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,  από το οποίο

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή

δικαστική  εκκαθάριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης.   Για  τις  ΙΚΕ

προσκομίζεται  επιπλέον  και  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή
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κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού  προσώπου,  ενώ  για  τις  ΕΠΕ  προσκομίζεται  επιπλέον

πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”  από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής

Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την

παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) 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

αποκλεισμού90.

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη

επιβολής  σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της

κείμενης νομοθεσίας.

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

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.91

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού

Υλικού  ή  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  άνω
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Επιμελητηρίων.  Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική

αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν,

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν92 ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3)

τελευταίων ετών πριν από το έτος υποβολής της προσφοράς, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή

τους  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  την  περί  εταιρειών  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι

εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας.  Σε  περίπτωση  που  σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  ο

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που

υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση

που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ.

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν

εκδοθεί  και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ.  δηλώσεις

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

Στην  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ένωση  προσώπων,  πρέπει  να  υποβάλει  τα

ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική

κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται αθροιστικά. 

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.93
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 Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου 2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς

προσκομίζουν:94 αποδεικτικά τεκμηρίωσης για την εκτέλεση σύμβασης/συμβάσεων:

- εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: πρωτόκολλο

παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή ή/και

όποιο άλλο έγγραφο (συμβάσεις, βεβαιώσεις παραλαβής / καλής εκτέλεσης κ.λ.π.) χρειάζεται με το

οποίο  να  πιστοποιείται  το  αντικείμενο  (και  συμφωνεί  με  το  αντικείμενο  στο  οποίο  ζητείται

εμπειρία), 

- εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: Αποδεικτικό

έγγραφο ή παραστατικό (τιμολόγιο, σύμβαση, κτλ.) με το οποίο πιστοποιείται το αντικείμενο που

εκτέλεσε  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  (και  συμφωνεί  με  το  αντικείμενο  στο  οποίο  ζητείται  η

εμπειρία).  Εφόσον  δεν  προβλέπεται  η  έκδοση  παραστατικών  ή  δεν  υπάρχουν  παραστατικά,

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού

Φορέα,  με  το  οποίο  πιστοποιείται  η  διάρκεια  και  το  είδος  της  προμήθειας  που  υλοποίησε  ο

υποψήφιος ανάδοχος (και συμφωνεί με το αντικείμενο στο οποίο ζητείται εμπειρία).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε

άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με  πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν

Πιστοποιητικά σε ισχύ για 95 

α)Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001, με πεδίο

εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο των ομάδων συμμετοχής τους.

β)Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001

γ)Σύστημα  Διαχείρισης  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  στην  εργασία  ανταποκρινόμενο  στις

απαιτήσεις  του  ISO  45001  ή  παλαιότερης  έκδοσης  σε  ισχύ  OHSAS  18001:2007/ΕΛΟΤ

1801:2008

δ)κατ’ελάχιστον ένα άτομο ως Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας

Επιχειρήσεων, με σχέση εργασίας εξαρτημένη είτε ως εξωτερικός συνεργάτης. 

Από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  και  μόνο,  στη  φάση  της  προσκόμισης  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης,  πρέπει  να  αποδεικνύεται  η  σχέση  εργασίας  με  τον  παραπάνω  Υπεύθυνο

Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.  Στην  περίπτωση  εξωτερικού  συνεργάτη  πρέπει  να
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προσκομίζεται  αποδεικτικό  συνεργασίας  (π.χ.  σύμβαση)  με  τον  οικονομικό  φορέα

κατ’έλάχιστον για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης της προμήθειας.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας

είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία,

και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας

είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ96, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης97, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την

υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό

πιστοποιητικό  μεταβολών  του  ΓΕΜΗ,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την

υποβολή του.

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης

εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού

φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες

σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,  προσκομίζεται  επιπλέον

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την

οποία  χορηγήθηκαν  οι  σχετικές  εξουσίες.  Όσον  αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν

χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους98 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 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.

Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά,

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. 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.9. 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. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη

δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας,

εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της
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χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να

είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα

πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα

είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν

αυτοί  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Ο  τρίτος  θα  δεσμεύεται  ρητά  ότι  θα  διαθέσει  στον

διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος

ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

 Σε  περίπτωση  που  ο  τρίτος  διαθέτει  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  θα  δηλώνει  επίσης  ότι

καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει  στοιχεία τεχνικής  ή επαγγελματικής  καταλληλότητας που

σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην

περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με

την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα

εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του

προσφέροντος  με  αναφορά  του  τμήματος  της  σύμβασης  το  οποίο  προτίθεται  να  αναθέσει  σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την

εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου

της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης99 

Κριτήριο ανάθεσης100 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

  βάσει τιμής101 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών102 [
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί103 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην μελέτη με Α.Μ. 63/2021

και στα Παραρτήματα της Διακήρυξης. Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από

τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή μπορεί να αφορά και το σύνολο της μελέτης, όχι όμως και

επιμέρους είδη από κάποια ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής104.

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική

ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση εκ  μέρους  του  αποφαινομένου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.105

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα

36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016

εκδοθείσα  με  αρ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών

Ανάπτυξης  και Επενδύσεων και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που

αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με

χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκρι-
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μένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περι-

λαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφω-

να με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με

την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται  αυτόματα από το

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016

και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

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

υποβολής  προσφοράς  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του

ΕΣΗΔΗΣ,  η  αναθέτουσα  αρχή  ρυθμίζει  τα  της  συνέχειας  του  διαγωνισμού  με  αιτιολογημένη

απόφασή της.106

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

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική

Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων

δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και

την παρούσα.

(β)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο

περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,

τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει

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  μονάδας,  τις

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα

ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και

οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην

συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,  εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή

ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία  αποτελούν  συνοπτική  αποτύπωση  των

καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  των  εν  λόγω  αναφορών  (εκτυπώσεων)

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου

37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.

Επισημαίνεται  ότι  η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)

δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί

η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν107.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να

προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α)  είτε  των  άρθρων  13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020  (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών  δημοσίων

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά

δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27108 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 109

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ110 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια

και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Σελίδα 39



Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον

οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν

σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999111, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από

υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο112. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή

δύναται  να  ζητήσει  τη  συμπλήρωση  και  υποβολή  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.

4412/2016.

Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188) ,  εφόσον συντάσσονται σε κράτη που

έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται

από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά

«Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός

ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή

παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που

υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο

ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις

αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
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περ.  β  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας”,  όπως

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,

το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.

3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η  προσκόμιση  των  εγγυήσεων  συμμετοχής  πραγματοποιείται  είτε  με  κατάθεση  του  ως  άνω

φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός

φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  ή  την

προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των

προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο

προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου

να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της  υποχρέωσής  του  σχετικά  με  την

(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική

διαδικασία  περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού113 τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79

του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας

δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου

άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες  συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 
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Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus

ESPDint,  προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του  ΟΠΣ

ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.

Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό

αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού

υπεύθυνη  δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  2.4.2.5  της

παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν

τεθεί  από την αναθέτουσα αρχή στην υπ'  αριθμ.  63/2021 μελέτη.  Περιλαμβάνει  ιδίως  με ποινή

αποκλεισμού 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  Παράρτημα  Ι  “Απαιτήσεις-  Τεχνικές  Προδιαγραφές” της  παρούσας

διακήρυξης114 115. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν116.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

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

οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά117 συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο

ανάθεσης [τιμή], όπως ορίζεται κατωτέρω  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της

διακήρυξης: 

Η Οικονομική Προσφορά θα δίδεται με τιμές μονάδας.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 118

Παράλληλα  ο  προσφέρων,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική

οικονομική προσφορά του,  σε  μορφή pdf,  ψηφιακά υπογεγραμμένο  και  το  έντυπο  με  την

ονομασία  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  63-2021”  του  Παραρτήματος  III  της  παρούσας

διακήρυξης. 
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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 σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου … % και

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ … %.

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

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη

τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η δαπάνη, συνολική ή επί μέρους,

υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την

αναθέτουσα αρχή στην με Α.Μ. .63/2021 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών119  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα

ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

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

ως μη κανονική.

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 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. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της

προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος

των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό

διάστημα.

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
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ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η

διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρατείνουν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί

οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών120

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν

υποβάλλεται  εμπρόθεσμα με τον τρόπο και  με το περιεχόμενο που ορίζεται  στην παρούσα 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,121 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,

συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν

έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το

άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα

με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) 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. 
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στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών

από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά

με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται

ασυνήθιστα  χαμηλή  σε  σχέση  με  τα  αγαθά,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  88  του

ν.4412/2016,

θ)  εφόσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα χαμηλή διότι  δε συμμορφώνεται  με τις  ισχύουσες

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του

ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου

2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής

επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ)  εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  του  άρθρου  103  του  ν.4412/2016,

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ

προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών122

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  αρμόδιο  όργανο  της

Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης123,  εφεξής  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»  και  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  την

26/01/2022 και ώρα 10:05 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται  είναι  καταρχήν προσβάσιμα

μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή124.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων

της125, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους

προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο

ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι

μικρότερης  των  δέκα  (10)  ημερών  και  όχι  μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση

ζητείται  και  γίνεται  αποδεκτή  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  τροποποιείται  η  προσφορά  του

οικονομικού  φορέα  και  ότι  αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας

παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις,

υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα126.
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Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε

του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης,

η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς

ως απαράδεκτης.  

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το

ανωτέρω πρακτικό.  Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται

πριν  από  την  έκδοση  οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των

προσφορών της  οικείας  διαδικασίας  ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους τους

προσφέροντες,  μέσω της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-

ράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγ-

γυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους127.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγ-

χο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γί-

νεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγη-

σης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών128.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών

των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική  προσφορά

κρίθηκαν αποδεκτά,  συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές

κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη

των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η

αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι
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(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται

τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016.  Εάν  τα  παρεχόμενα  στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο

ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που  προτείνεται,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως μη κανονική. 129

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.130  

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω

πρακτικά  εκδίδεται  απόφαση  για  τα  αποτελέσματα  όλων  των  ανωτέρω  σταδίων131

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»)  και η

αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  μειοδότη  στον  οποίον

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας,

περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε  περίπτωση, όταν εξ αρχής  έχει  υποβληθεί  μία προσφορά,  τα αποτελέσματα όλων των

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και

Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή

ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας132.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου133 -  Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική

πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό

ανάδοχο»),  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο

ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα

πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
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της  παραγράφου  2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής

επιλογής  των  παραγράφων 2.2.4  –  2.2.8,  και  τα  αναφερόμενα  στο Παράρτημα  Ι  “Απαιτήσεις-

Τεχνικές Προδιαγραφές” της παρούσας διακήρυξης.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται

από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα

στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών

κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε

έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται  ο αποστολέας,  τα στοιχεία του

Διαγωνισμού και  ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,  τα στοιχεία και δικαιολογητικά,  τα

οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα),

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5134. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς  την αναθέτουσα αρχή,  για

παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης

χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο

εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για

την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών,  κατά την

έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω  προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 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 αποδεικνύεται η

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η

πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με

τις παραγράφους 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ότι  πληροί,  οι  οποίες  μεταβολές  επήλθαν ή για  τις  οποίες  μεταβολές  έλαβε

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές),

δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του135. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα

ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν

βρίσκεται  σε μία από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και  β)

πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  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, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών

σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. ας. 

 Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,

μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών

από αυτή που καθορίζεται στο τεύχος του Π/Υ της Α.Μ. 91/2021 μελέτης σε ποσοστό και ως εξής:
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εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)136 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις

εκατό (80%)137 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης138 

3.3.1. Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της

Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η

απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016

(περί  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  της  τεχνικής  και  της  οικονομικής

προσφοράς).   

Η αναθέτουσα αρχή  κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,  σε όλους τους

οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους

αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει  της παρ.  1  του άρθρου 72 του ν.  4412/2016,  την απόφαση

κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016,  μαζί με αντίγραφο

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και,  επιπλέον,

αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου στα  «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού».  Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες

λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που

υποβλήθηκαν  από  αυτούς,  με  ενέργειες  της  αναθέτουσας  αρχής139.  Κατά  της  απόφασης

κατακύρωσης  χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο

3.4 της παρούσας.  Δεν επιτρέπεται  η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω

απόφασης.140

3.3.2.  Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες

προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν απο-

κλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο

τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρ-

θρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
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δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές

κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη

δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό . Εφόσον δη-

λωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ει-

σηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον

ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο

ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15)

ημερολογιακών  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Η  σύμβαση

θεωρείται  συναφθείσα  με  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  του  προηγούμενου  εδαφίου  στον

ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η

ίδια,  ως  άνω  διαδικασία,  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει

για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την

παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την  καταπίπτουσα  εγγυητική  επιστολή,  ιδίως  δυνάμει  των

άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  απευθύνει  την  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της

απόφασης  κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου

συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την

υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  καθώς  και  να

αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
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αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής  νομοθεσίας στον

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.

4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή

παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του141 .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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.  Ειδικά  για  την  άσκηση

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της

προσβαλλόμενης παράλειψης142 .

Οι  προθεσμίες  ως  προς  την  υποβολή  των  προδικαστικών  προσφυγών  και  των  παρεμβάσεων

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης

και  λήγουν  όταν  περάσει  ολόκληρη  η  τελευταία  ημέρα  και  ώρα  23:59:59  και,  αν  αυτή  είναι

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59143.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του

Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω της  λειτουργικότητας

«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την

ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή» σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Κ.Υ.Α.  Προμήθειες  και

Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον

προσφεύγοντα  υπέρ  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  363  Ν.
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4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή

μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί

της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και

δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται  με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από

άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  368  του  ν.  4412/2016  και  20  π.δ.

39/2017.  Όμως,  μόνη  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της

διαγωνιστικής  διαδικασίας,  υπό  την  επιφύλαξη  χορήγησης  από  το  Κλιμάκιο  προσωρινής

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης

της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της

σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από  την  αποδοχή  της  προσφυγής,

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα

παρέμβασής  του  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης,

τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης,  τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους  τρίτους

αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή

μπορεί  να  παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της

προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που

τυχόν  τη  συνοδεύουν,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  τόπου  του  διαγωνισμού  το  αργότερο  έως  την

επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας

του  ΕΣΗΔΗΣ  το  αργότερο  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  των  απόψεων  της

αναθέτουσας αρχής .

Σελίδα 54



Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει,  με  το  ίδιο  δικόγραφο  εφαρμοζόμενων

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και

την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  Διοικητικού  Δικαστηρίου  144. Το  αυτό  ισχύει  και  σε

περίπτωση  σιωπηρής  απόρριψης  της  προδικαστικής  προσφυγής  από  την  Α.Ε.Π.Π.  Δικαίωμα

άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή

την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική

προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την

ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η  αίτηση  αναστολής  και  ακύρωσης  περιλαμβάνει  μόνο  αιτιάσεις  που  είχαν  προταθεί  με  την

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν.

4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους

δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.145

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της

αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του

δικογράφου.146

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π.,

την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο,

την κλήτευση του οποίου διατάσσει  με πράξη του ο Πρόεδρος  ή ο προεδρεύων του αρμόδιου

Δικαστηρίου  ή  Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών

υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω

κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή

της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι

απόψεις  των  παθητικώς  νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας  κατατίθενται  στο
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Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της

δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό

της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή

από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία  για  την  άσκηση  και  η  άσκηση  της  αίτησης  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός

εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για

την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό

διάστημα  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.147 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται

παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν  ο  ενδιαφερόμενος  δεν  αιτήθηκε  ή  αιτήθηκε  ανεπιτυχώς  την  αναστολή  και  η  σύμβαση

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται

αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το  δικαστήριο  ακυρώσει  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  τη  σύναψη της

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί

η  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης.  Στην  περίπτωση  που  η  σύμβαση  δεν  είναι  άκυρη,  ο

ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373

του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

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 της ως άνω

Επιτροπής, 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. 
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε

λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην

περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και  σύναψης

σύμβασης.

Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:  α)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του

άρθρου 106 ,  β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που σχετίζονται  με  τη διαδικασία

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον

την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν

λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου

συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4% επί  της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται

τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

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 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.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης

σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό

4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης,

από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο ισχύος

της  Σύμβασης  κατά  τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες  και  να  παρατείνεται  ανάλογα  σε  περίπτωση

παράτασης της Σύμβασης. 

Στην  περίπτωση  χορήγησης  προκαταβολής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.1.  της  παρούσας,

απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής,

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ...της Διακήρυξης. Η προκαταβολή

και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο

5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά

από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και

προκαταβολής  γίνεται  μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται,  των

παρατηρήσεων  και  του  εκπρόθεσμου.   Αν  τα  αγαθά  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,

σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής

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

αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά

από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας

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 περι-

βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-

ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτή-

ματος 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 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 άρ-

θρου 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  παρα-
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γράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμ-

φωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η

μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου   7 του  

άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  148  .  

4.3.3.   Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :   

α)  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  σύμβασης  δεν  ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα  ή

καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσει  να μην ενεργεί  κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο

εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε

κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,

οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και

αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων

εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της

σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να

επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  149  .   

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για

όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό

περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

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
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χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας150. 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. 

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 της151

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 Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.

4412/152 153

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του

ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας154, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για

όλους λόγους της παραγράφου 4.6,  πλην αυτού της περ.  (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να

προσκαλέσει  τον  επόμενο,  κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα που  συμμετέχει  στην

παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το

ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που

δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)155. Η σύμβαση

συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και

ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας  θεωρείται  ως  απόρριψη  της

πρότασης. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης156 

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 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.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική

διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει

ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση

ακεραιότητας  της παρ. 4.3.3.  της  παρούσας,  ως αναλυτικά περιγράφονται  στο συνημμένο στην

παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής157 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : ….

Το  100% της  συμβατικής  αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο εν  λόγω  τρόπος

πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

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.

4412/2016158, 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 0,07% 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) 159

β)  Κράτηση  ύψους  0,02% υπέρ  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  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  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του

ν. 4412/2016160

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων

της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)161 .

δ) ………………………………………

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος162 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-

μόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και

δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβα-

ση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει,  δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επι-

σκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του

δόθηκε,  σύμφωνα με  όσα προβλέπονται  στο  άρθρο 206 του  ν.  4412/2016 και  την  παράγραφο

.....της παρούσας  με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περί-

πτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις δια-

τάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016163 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-

γειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία

……..ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική

όχληση, παρέλθει, 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.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλε-

σης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεω-

τικά 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 κατάπτω-

ση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκ-

πτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημε-
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ρομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημε-

ρίας 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικο-

νομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φο-

ρέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή

μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονο-

μικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης

είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συ-

ντρέχουν οι  προϋποθέσεις  του άρθρου 32 του ν.  4412/2016.  Το διαφέρον υπολογίζεται  με  τον

ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής,

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικο-

νομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς

θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος

ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής  προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται  στην ανα-

θέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή …….

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκ-

δοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια

των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο

οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί

να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται

υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμ-

βάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά
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τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φο-

ρέα από δημόσιες συμβάσεις. 

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 πρόστιμο164 πέντε τοις εκατό (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, αντί-

στοιχα, 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 υπολογίζε-

ται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλι-

κού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

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 κα-

τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν κα-

ταθέσει 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 συμβάσεων165  

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 παράδο-

σης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα

που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοι-

νοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής
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αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμε-

νο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημε-

ρών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής

δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το απο-

φαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που

συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης  ,  επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016166. Πριν από την

άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο

5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Αν ο  ανάδοχος  της

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν

απαιτείται  η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο

δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή

παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συγγραφής

Υποχρεώσεων της υπ' αριθμ. 63/2021 μελέτης.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του

αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  ακόλουθες  σωρευτικές  προϋποθέσεις:  α)

τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει

εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής

μετά  από γνωμοδότηση αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου,  είτε  με  πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας

αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο
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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.  Στην περίπτωση

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,  ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον

συμβατικό χρόνο παράδοσης167.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς

αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του

συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16168 σύμφωνα με τα

οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου   Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο

προμηθευτής. 

Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  τον/τους  ακόλουθο/ους  τρόπο/ους:

μακροσκοπικός έλεγχος ή/και χημική ή μηχανική εξέταση ή/και πρακτική δοκιμασία κλπ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.
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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.

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: εντός δύο (2) ημερολογιακών

μηνών από την παραλαβή των υλικών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από

την  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,

σύμφωνα με όσα ορίζονται σε……….. 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
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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.169

6.3    Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο

εξωτερικό

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

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας170 

 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του

αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
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αναθέτουσα  αρχή171 προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  στα

προβλεπόμενα  στην  σύμβαση  για  την  εγγυημένη  λειτουργία  καθ’ όλον  τον  χρόνο  ισχύος  της

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές

του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του

αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως

άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής,  του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει  την

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί

εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής172 

6.7.1 ...............................

Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής [για τον καθορισμό της ανωτέρω μεθοδολογίας] είναι η

ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  που  καθορίζεται  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  και

υπολογίζεται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  παράδοσης  των  αγαθών.  Σε  περιπτώσεις  τμηματικών

παραδόσεων,  η  τιμή  αναπροσαρμόζεται  για  τις  ποσότητες  που,  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  της

σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση

εκπρόθεσμης  παράδοσης,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν  λαμβάνεται

υπόψη  για  την  αναπροσαρμογή.  Προκαταβολή  που  χορηγήθηκε  αφαιρείται  από  την  προς

αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.7.2  Η  τιμή  αναπροσαρμόζεται  με  βάση  την  τιμή  αναφοράς  όπως  αυτή  προκύπτει

από..............................., εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του

εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής

προσφοράς του προμηθευτή ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής. Ο όρος αυτός δεσμεύει

όλους  τους  συμμετέχοντες  στη  δημοπρασία,  σε  περίπτωση  που  ανακηρυχθούν  ανάδοχοι  σε

οποιαδήποτε ομάδα και δεν χρειάζεται η από μέρους τους ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής, εκτός εάν

αναφέρεται ιδιαιτέρως στις επιμέρους απαιτήσεις.

ΜΕΡΟΣ  Α –  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ,  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  ΦΑΚΕΛΛΟΥ  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Εντός του φακέλλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” θα συμπεριλαμβάνονται

μεταξύ  άλλων  και  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στον  “Πίνακα  Δικαιολογητικών  –

Πιστοποιήσεων Υλικών”  ως παράρτημα  της υπ’ αριθμ  63/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το

Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας.

ΜΕΡΟΣ  Β –  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ,  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΦΑΣΗ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ εφόσον επιλεγούν ως προσωρινοί ανάδοχοι

Κατά τη φάση προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλ-

λει μεταξύ  άλλων  και  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στον  “Πίνακα  Δικαιολογητικών  –

Πιστοποιήσεων Υλικών” ως  παράρτημα της  υπ’ αριθμ 63/2021 μελέτης  που συντάχθηκε από το

Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Κατά  τη  φάση  παραλαβής  των  υλικών  ο  ανάδοχος  θα  προσκομήσει  μεταξύ  άλλων  και  τα

δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στον  “Πίνακα  Δικαιολογητικών  –  Πιστοποιήσεων  Υλικών”  ως

παράρτημα  της  υπ’ αριθμ  63/2021  μελέτης  που  συντάχθηκε  από το  Τμήμα  Μελετών  της  Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

Ο Δήμος συνέταξε το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), το οποίο ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις

οποίες  οι οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή,  με  βάση τα έγγραφα της  σύμβασης,  μπορούν να

αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω

έγγραφα.  Το  περιεχόμενο  του  αρχείου  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης  ως  έντυπο

ξεχωριστά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε αρχείο

XML προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά

υπογεγραμμένο και το έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 63-2021”.

Το ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο αναρτάται στις  ηλεκτρονικές διευθύνεις  του άρθρου 1.1 και σε

επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συμπληρωθεί  από τους οικονομικούς φορείς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ

ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ173

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν  έχει  κριθεί  με  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  που  έχουν  καταστεί  τελεσίδικες  και  με

δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η

επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης174,175. 

Ή

Έχει  κριθεί  με  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  που  δεν  έχουν  καταστεί  τελεσίδικες  και  με

δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η

επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά

μικρά. [αναγράφονται τα ποσά]

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική

ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας

ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων

ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  αλλά  ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε  σχετικά  με  το  ακριβές

ποσό  που  οφείλεται  λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχα/είχαμε  τη  δυνατότητα  να

εκπληρώσουμε τις  υποχρεώσεις  μας  ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  [αναγράφεται

το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]



Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που

απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής

νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  ελληνικό  δίκαιο,  συλλογικές

συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος

Α του ν. 4412/2016:

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης176

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να

εκτελέσω/ουμε  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα για  τη

συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία] 

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  [αναγράφεται  ο  αριθμός  και  η  ημερομηνία  έκδοσης

δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής. 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης177

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού.

Ή

Τυγχάνει  στη  περίπτωσή  μου  εφαρμογής  η  περίπτωση  β.  της  παρ.  3  του  άρθρου  44  του  ν.

3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης178

Δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  μου/μας  καταστάσεις  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι

και την υπογραφή της παρούσας, με : 

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής  ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης

συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών

των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και 

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και



γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως,

εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,

τα οποία:

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του

σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της

σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Ή

Έχουν  υποπέσει  στην  αντίληψή  μου/μας  οι  εξής  καταστάσεις  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να

εκληφθούν  ως  καταστάσεις  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά την  έννοια  του  άρθρου  24 του  ν.

4412/2016  …….[αναγράφονται  με  ακρίβεια  και  πληρότητα  οι  πληροφορίες  που  αφορούν  σε

καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης179

Δεν έχω/έχουμε παράσχει  συμβουλές  στην αναθέτουσα αρχή ή δεν  έχω/έχουμε με  άλλο τρόπο

εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για

τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

 Ή

Έχω/έχουμε  συμμετάσχει  στην  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  των  εγγράφων  της

παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα….

 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο

πρότερης συμμετοχής] 

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης180

Δεν  έχω  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. 



Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης181

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης182

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσω/ουμε  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να

αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχω/ουμε  με

απατηλό  τρόπο  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας

σύμβασης.

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης183

Δεν έχω/έχουμε  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  δεν έχει  επιβληθεί  σε βάρος

μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από

αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από

τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων

παραχώρησης. 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη

συμμετοχή  σε  μελλοντικές  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων  καθώς  και  συμβάσεων

παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με

απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής.  [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και

πληροφορίες για την κύρια δίκη] 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη

σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.



ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ184

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του

Ν. 4412/2016. 

ΔΗΛΩΣΗ

Συναινώ/ούμε  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  και

επιτρέπω στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση

όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα  Αρχή ενημερώνει  υπό την  ιδιότητά της  ως  υπεύθυνης  επεξεργασίας  το  φυσικό

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος,

ότι  το ίδιο ή και  τρίτοι,  κατ’ εντολή και  για λογαριασμό του,  θα επεξεργάζονται  τα ακόλουθα

δεδομένα ως εξής:

Ι.  Αντικείμενο  επεξεργασίας  είναι  τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα που  περιέχονται  στους

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων

ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ.  Σκοπός  της  επεξεργασίας  είναι  η  αξιολόγηση  του  Φακέλου  Προσφοράς,  η  ανάθεση  της

Σύμβασης,  η  προάσπιση των δικαιωμάτων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  εκπλήρωση των  εκ  του

νόμου  υποχρεώσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  η  εν  γένει  ασφάλεια  και  προστασία  των

συναλλαγών.  Τα  δεδομένα  ταυτοπροσωπίας  και  επικοινωνίας  θα  χρησιμοποιηθούν  από  την

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των

προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι,  τα υπηρεσιακά στελέχη,  μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης,

Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της

τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.



(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα,

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ)  Έτεροι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό,  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της  διαφάνειας  και  του

δικαιώματος  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  των  συμμετεχόντων  στο  Διαγωνισμό,

σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της

εκτέλεσης  της  σύμβασης,  και  μετά  τη  λήξη  αυτής  για  χρονικό  διάστημα  πέντε  ετών,  για

μελλοντικούς  φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή  ελέγχους  χρηματοδοτών  ή  άλλους

προβλεπόμενους  ελέγχους  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία  προβλέπει

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα

δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα

προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος,

μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το

αφορούν,  απευθυνόμενο  στον  υπεύθυνο  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  της  Αναθέτουσας

Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του

απόρρητου και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  και  της  προστασίας  τους  από

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από

οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 453/2021 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α.  ΨΔΡ3Ω62-ΥΟΓ)

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ



1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
4 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016  

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
6 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

7 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. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
9 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) : ………………………..»
10 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 53

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
12  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ  80/2016  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες” (  Α΄  145)  «4.  Οι

διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για  λογαριασμό  όλων  των  φορέων  Γενικής
Κυβέρνησης  αναφέρουν  απαραίτητα  τον  αριθμό  και  τη  χρονολογία  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  εφόσον  η
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία
του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται  σε  περισσότερα  του  ενός  οικονομικά  έτη,  συμπεριλαμβανομένου  του  τρέχοντος.  Σε  περίπτωση  που  η
προκαλούμενη  δαπάνη  πρόκειται  να  βαρύνει  αποκλειστικά  και  μόνον  το  επόμενο  ή  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη,  οι
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά
τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ)
Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2
του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4»

13 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
14 Άρθρο 59 ν.4412/2016
15 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και

δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ.α, του
ν.4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

16 Άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
17 Και  οι  εν  λόγω παρατάσεις  αποτελούν  μορφή τροποποίησης  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο 132 παρ.  1  του  ν.

4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
18 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
19 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.

20 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 €)

21  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

22 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου.

23 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 

24 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

25 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 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.  

26 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)



27 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 31/12/2023,  οπότε και  καταργείται.  Πρβλ.  άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

28 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

29  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή  Αναθέτουσες  Αρχές/Γενικές
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

30 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής, ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο
36  της  με  αρ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/2016(  ΦΕΚ  Β΄3521/01-11-2016)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

31 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
32 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./Α.Φ. με σκοπό να
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
του άρθρου 291, 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 ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες
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

33 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.

34 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
35  Πρβλ  οδηγίες  για  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  14  «Διορθωτικό»  στην  ιστοσελίδα  του  simap

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4

36 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

37 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)  συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.

38  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
39 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
40 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
41 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016 
42 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
43 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει
αυτό  και  ειδικότερα  βάσει  του  άρθρου  4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και
αποδόσεως  παρακαταθηκών  και  καταθέσεων  παρά  τω  Ταμείω  Παρακαταθηκών  και  Δανείων”).  Πρβλ.  το  με  αρ.  πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

44 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
45 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
46 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,

2, 4, 5, 6 και 7.
47 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται  στον κατάλογο της απόφασης της παρ.  7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

48   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

49   Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
50 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
51 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων  (β’  εδ.  παρ.  1  άρθρου  72  ν.



4412/2016).
52 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
53 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.
54  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
55 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016
56 Επισημαίνεται  ότι  η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται  ως “αμετάκλητη καταδικαστική

απόφαση”,  η  δε  σχετική  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορά  μόνο  σε  αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις 

57 Οι  λόγοι  της  παραγράφου  2.2.3.4  αποτελούν  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  παρ.  4  ν.
4412/2016.  Κατά συνέπεια, η Α.Α.  δύναται να επιλέξει  όλους,  μερικούς, 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, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

58 Ειδικά  για  τους  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού  πρβλ.  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  20/22-06-2017  της  Αρχής  (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

59 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.

60 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
61 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
62  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ

στην υπόθεση C-387/19
63 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
64 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
65 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 (άρθρο 75 παρ.
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, 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.  Οι  Α.Α.
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. 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 τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

66 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
67 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
68 Άρθρο 75 παρ.  3  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  οι  Α.Α.  μπορούν (χωρίς  αυτό να είναι  υποχρεωτικό)  να

διαμορφώσουν  την  παρούσα  παράγραφο  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.

69 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
70 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. 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. 
71 Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν

ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται
στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.  Επίσης,  κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά
στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη
δυνατότητα  να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός  των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  Τα πιστοποιητικά που ζητούνται  πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και   να
πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 

72 Άρθρο 78 ν. 4412/2016



73 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

74 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

75 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
76 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
77 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
78 Το ΕΕΕΣ 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. 

79 Από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που
προσφέρει  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν  τα  σχετικά  ζητήματα  ορολογίας  που  υπήρχαν  στο  αρχικό  επίσημο  ελληνικό   κείμενο  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού,  Μπορείτε  να  δείτε  το  σχετικό  Διορθωτικό  στην  ακόλουθη  διαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            

80 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
81 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
82 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
83 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
84 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα) 
85 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
86  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
87 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 στις
παραγράφους 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  

88 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
89  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
90  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
91 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 .

92 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.

93 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)

94 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.

95 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

96    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
 α. η  Ανώνυμη  Εταιρεία  που  προβλέπεται  στον  ν.  4548/2018  (Α`  104),  β.  η  Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης  που
προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και
ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
 θ. ο  Ευρωπαϊκός  Όμιλος  Οικονομικού  Σκοπού  που  προβλέπεται  από  τον  Κανονισμό  2137/1985/ΕΟΚ  (ΕΕΕΚ  L.  199,
διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 ι. η  Ευρωπαϊκή  Εταιρεία  που  προβλέπεται  στον  Κανονισμό  2157/2001/ΕΚ  (ΕΕΕΚ  L.  294)  και  έχει  την  έδρα  της  στην
ημεδαπή,
 ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα
της στην ημεδαπή,
 ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο
29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

97   Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης)  παρουσιάζει  τις  σχετικές με τη
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν
την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

98 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
99 Άρθρο 86 ν.  4412/2016  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
100 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) 

101  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.
102 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
103 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
104 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
105 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
106 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
107 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
108   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν.  4635/2019,  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  και
γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.   2.  Η  αυθεντικοποίηση  που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου  υπογραφής  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  (Α`  45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

109 Ομοίως  προβλέπεται  και  στην  περίπτωση  υποβολής  αποδεικτικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  παρ.  13  του
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

110 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

111 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
112   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
113 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016
114 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
115 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.

116 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
117 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
118 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α.
119 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
120 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
121 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
122 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
123 Επισημαίνεται  ότι,  ως προς τις  προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
124 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
125 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  ή  κατάπτωση των  εγγυήσεων,  τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

126 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
127 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016



128 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
129 Επισημαίνεται  ότι  στις  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ανήκει  ο  ουσιαστικός  έλεγχος  και  η

αξιολόγηση  των  προσφορών,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ζητήματος  της  απόρριψης  προσφορών  ως  ασυνήθιστα
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

130 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
131 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
132 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
133 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
134 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
135 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
136 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν.

4412/2016
137 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016)
138 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
139  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
140 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
141 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
142 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
143 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
144  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι

το  Διοικητικό  Εφετείο της  έδρας της  αναθέτουσας  αρχής.  Κατ`  εξαίρεση,  διαφορές οποίες  προκύπτουν  από την  ανάθεση
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη  των  δεκαπέντε  εκατομμυρίων  (15.000.000)  ευρώ,  εκδικάζονται  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας».  Κατά
συνέπεια,  με  βάση την  εκτιμώμενη  αξία  εκάστης  σύμβασης,  η  α.α.  συμπληρώνει  στο  παρόν  άρθρο της  Διακήρυξης,   το
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως. 

145  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
146  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
147  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
148 Άρθρο 130 ν.4412/2016
149       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
150 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
151  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
152 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του  άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή
αξιολόγησης)

153 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).

154       Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
155       Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

 Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

156 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
157      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια  που  είναι  σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης  ηλεκτρονικών  τιμολογίων,  όπως αυτό ορίζεται  στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων. 

158 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
159 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
160 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

161 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)”.

162 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
163  
164 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221


165 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

166 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
167       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
168 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” 

169 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.

170 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
171 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
172 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
173  Αφορά στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού και δεν είναι υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση κατά

τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας
174  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως

προς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
175 Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί
σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,  είτε
όταν  υπάρχει  υπαγωγή  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την  καταβολή  στο  μέτρο  που  τηρούνται  οι  όροι  του  δεσμευτικού
διακανονισμού.
176  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
177  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
178  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
179  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
180  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
181  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
182  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού
183  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται  στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται  στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος  δυνητικός  λόγος

αποκλεισμού.
184  Απαιτείται  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της

απόφασης κατακύρωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  προμήθεια  υλικών  για  το
Τεχνικό Συνεργείο 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών,  που  χρειάζονται,  για  να

καλυφθούν οι ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η παράδοση των  υλικών,  σε  όποια  ποσότητα  και  για  όλα τα  είδη,  θα  γίνεται  είτε  στις

εγκαταστάσεις  του Δήμου είτε στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών στις  οποίες πρόκειται να

ενσωματωθούν,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας  και  πάντως  εντός  των

διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ως γενικός χρόνος παράδοσης

των υλικών ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση της καθ ύλην αρμόδιας

Υπηρεσίας, στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως

ορίζεται σε επιμέρους Ομάδες ή είδη. 

Ειδικότερα για τα παρακάτω υλικά  επισημαίνονται τα εξής:

Έτοιμο σκυρόδεμα

Το  προμηθευόμενο  υλικό  θα  ακολουθεί  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας

Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και θα πληρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές δίνονται στο σχετικό

τεύχος.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  ο  προμηθευτής  να  εξασφαλίζει  οχήματα  μεταφοράς

σκυροδέματος  (βαρέλες),  να  καλύπτει  την  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του

σκυροδέματος  (βαρέλα),  τη  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου  στησίματος  και  επιστροφής  της

αντλίας  (πρέσας)  και  την  περισυλλογή  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων

σκυροδέματος από τον τόπο σκυροδέτησης.

Μικροεργαλεία

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των επισκευών που χρειάζονται τα συγκεκριμένα είδη, ο

χρόνος παράδοσης μπορεί να απαιτηθεί να είναι αυθημερόν.

Υαλοπίνακες

Αφορά την προμήθεια διαφόρων υαλοπινάκων, όπως αναγράφονται στον Προϋπολογισμό

της  μελέτης,  με  όλες  τις  εργασίες  πλήρους  τοποθέτησης  και  παράδοσης  του  φέροντος  τον

υαλοπίνακα στοιχείου σε πλήρη λειτουργία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνεται η
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ακριβής  επιμέτρηση  των  διαστάσεων  του  απαιτούμενου  υαλοπίνακα,  η  εργασία  κοπής,

μεταφοράς  στη  θέση  τοποθέτησης,  η  απομάκρυνση  με  ασφάλεια  του  προς  αντικατάσταση

υαλοπίνακα,  η  πλήρης  τοποθέτηση  του  νέου  με  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  στερέωσης  και

σφράγισης του και η παράδοση του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου από οποιαδήποτε υλικά

προς απόρριψη.

Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, κερκίδες, πέργκολες, κιόσκια)

Οι  δοκίδες  ξυλείας  γενικής  χρήσης  θα  είναι  εργονομικά  διαμορφωμένες  (ροκάνισμα,

πλάνισμα, τρίψιμο), με βερνίκι εμποτισμού και στις εκάστοτε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος)

που θα χρειάζεται κάθε φορά το Τεχνικό Συνεργείο.

Ψυχρό ασφαλτόμειγμα 

Αφορά την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομείγματος και θερμού ασφαλτομείγματος

τύπου Α-265 με το κατάλληλο ασφαλτικό γαλάκτωμα για συγκολλητικές επαλείψεις,  για την

επισκευή φθορών περιορισμένης έκτασης των οδοστρωμάτων, σε διάφορα σημεία του οδικού

δικτύου της πόλης. Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν από το συνεργείο του Δήμου.

Η  συσκευασία  του  προς  προμήθεια  ασφαλτικού  υλικού  (ψυχρό),  κατά  την  κρίση  της

Υπηρεσίας,  θα είναι  είτε  σε καινούργια  (πρώτη χρήση) πλαστικά δοχεία είτε  σε πλαστικούς

σάκους, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, Τα δοχεία ή οι σάκοι με το ψυχρό ασφαλτόμειγμα θα

προσκομίζονται από τον προμηθευτή στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή στις θέσεις εκτέλεσης των

εργασιών  στις  οποίες  πρόκειται  να  ενσωματωθούν  ενώ  η  μεταφορά  του  θερμού

ασφαλτομίγματος στις θέσεις διάστρωσης θα γίνεται από αυτοκίνητα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις συσκευασίες των υπό προμήθειά προϊόντων σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  Ν.2939/2001  (ΦΕΚ  Α’179/06.08.2001):  «Συσκευασίες  και  εναλλακτική

διαχείριση  των  συσκευασιών  και  άλλων  προϊόντων  -  Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» (πλέον

Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 4042/12), όπως αυτός τροποποιήθηκε

και ισχύει σήμερα (Ν.  4496/2017), όλοι οι “διαχειριστές” συσκευασμένων προϊόντων τα οποία

διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο ‘Σύστημα Ατομικής ή

Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών’ (άρθρο 7 Ν.2939/01). 

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει  o  προμηθευτής των οικοδομικών κυρίως υλικών καθώς

και των υλικών ασφαλτόστρωσης, σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια υλικά διατίθενται

στην  αγορά εντός  συσκευασίας μαζί  με  την  Προσφορά του να υποβάλλεται  αφενός  μεν

επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  βεβαίωσης  συμμετοχής  του  προσφέροντος  ή  του
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εργοστασίου  παραγωγής  στο Σύστημα και  αφετέρου ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση ότι

αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα,  όχι  μεγαλύτερα του

διμήνου, να παραλαμβάνουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, τις άδειες συσκευασίες

από το χώρο αποθηκών του Δήμου και ότι αθέτηση της παραπάνω υποχρέωσης δίνει στο

Δήμο μονομερώς το δικαίωμα άμεσης διακοπής της Σύμβασης σε βάρος του προμηθευτή. 

Επίσης ο Δήμος Α.Α.Κ. στην προσπάθεια καθιέρωσης και εφαρμογής ενός στοιχειώδους

επιπέδου  υιοθέτησης  πράσινων  κριτηρίων  στις  Δημόσιες  Συμβάσεις  προμηθειών,

υπηρεσιών και έργων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη

μείωση  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος  του,  σε  συνδυασμό  με  την  απαίτηση

συμμόρφωσης  των  προμηθευτών  με  σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης

ανταποκρινόμενο  στις  απαιτήσεις  του  ISO  14001,  θέτει  και  την  προϋπόθεση  για  τους

υποψήφιους οικονομικούς φορείς των υπό προμήθεια ειδών, να διαθέτουν τουλάχιστον ένα

πιστοποιημένο άτομο ως «Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας

Επιχειρήσεων».

Η  συγκεκριμένη  προμήθεια  θα  εκτελεστεί  βάσει  των  διατάξεων  του  Ν.4412/16  (ΦΕΚ

147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο συνολικός χρόνος της προμήθειας θα είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την

υπογραφή της Σύμβασης. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου

της  ακόμη και  αν  δεν έχει  παρέλθει  το  χρονικό διάστημα των δώδεκα (12)  μηνών από την

υπογραφή της.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 297.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 76,697,17€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%.

Επισημαίνεται  ότι όσον  αφορά  τα  υλικά  που  περιλαμβάνονται  στην  ομάδα  Θ,  ¨Υλικά

οδικής σήμανσης”  της παρούσας μελέτης, η προμήθεια τους, θα γίνει με την υπ’ αριθμ. 140/2021

μελέτη με τίτλο “Προμήθεια Υλικών οδικής σήμανσης  κατά παρέκκλιση  της υπ’ αρθιμ. 63/2021

μελέτης με τίτλο ¨προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο¨  (κατά παρέκκλιση του άρθρου 6

παρ. 10 του Ν4412/2016)”.
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 Οι  σχετικές  πιστώσεις  για  την  παρούσα  μελέτη  (63/2021),  θα  λαμβάνονται  από  τον

προϋπολογισμό,  των αντίστοιχων οικονομικών ετών,  του Δήμου.  Ο κωδικός  απόδοσης (κ.α.)

στον  Π/Υ  ο.ε.  2021  είναι  ο  30.6662.0019:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».

Αγιοι Ανάργυροι, 20/07/2021

η συντάκτρια

      Ελπίδα Πηγουνάκη
πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] EE/S S246 20/12/2021 649407-2021-EL
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 246-649407

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ 
21PROC009793641

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΕΛΕΝΗ ΣΙΕΡΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
Τηλέφωνο: 2132023696
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο
Σύντομη περιγραφή:
προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 63/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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 τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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 τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
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εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών 

για το Τεχνικό Συνεργείο 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούv την προμήθεια διαφόρων υλικών και ειδών,

που  χρειάζονται,  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  του  Τεχνικού  Συνεργείου  του  Δήμου  Αγίων

Αναργύρων – Καματερού.

Τα  υπό  προμήθεια  υλικά  και  μικρο  εργαλεία  καθώς  και  οι  προδιαγραφές  και  οι

πιστοποιήσεις  που  απαιτούνται  σε  καθένα  από  αυτά,  φαίνονται  στον  συνημμένο  παράρτημα

(πίνακας τεχνικών προδιαγραφών).

Α. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1. Πιστοποίηση  ISO 9001 

Όλα τα  προς προμήθεια υλικά θα πρέπει  παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. Δήλωση συμμόρφωσης και Σήμανση CE (Conformité Européenne )

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εμπορίας δομικών προϊόντων 305

/ 2011 / ΕΕ που εγκρίθηκε το 2011 και τέθηκε σε ισχύ στο 2013, όλα τα οικοδομικά υλικά που

προσφέρονται  προς  πώληση  στον  Ευρωπαϊκό  Οικονομικό  Χώρο  πρέπει  να  κατασκευάζονται

σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο να έχει υποβληθεί για αυτά δήλωση

συμμόρφωσης CE και να φέρουν τη σήμανση CE.

Σε εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας για τα δομικά υλικά στην χώρα μας έχει ψηφιστεί η

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012) όπου 

α)  στο  Άρθρο 4  προβλέπεται  ότι  παραγωγός  δομικών  υλικών  ή  ο  εξουσιοδοτημένος  για  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ε.Ε.)  αντιπρόσωπός  του  είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  στη  δήλωση

συμμόρφωσης  CE.  Η  δήλωση  συμμόρφωσης  και  τα  σχετικά  πιστοποιητικά  πρέπει  να

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. και 

β) στο Άρθρο 5 προβλέπεται ότι μετά τη δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity), ο

παραγωγός  ή  ο  εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπός  του  στην  Ε.Ε.,  πρέπει  να  προβαίνει  στη

σήμανση  «CE»  και  την  τοποθέτησή  της  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  της  ίδια  ΚΥΑ

διαδικασίες. Η σήμανση «CE» και οι συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες υποχρεωτικά τη
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συνοδεύουν, πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη

συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος. 

Τέλος, με την ΚΥΑ 27421-2019 (ΦΕΚ 958-Β-21-3-2019) ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις για τις

διαφορετικές παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση CE των δομικών υλικών και προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο από τα οικοδομικά υλικά που περιγράφονται

στον  συνημμένο  πίνακα  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλει   Δήλωση

συμμόρφωσης  και  Σήμανση  CE,  θα  πρέπει  να  το  αιτιολογήσει  βάση  της  κείμενης

ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας και με αναφορές σε αυτές στην αιτιολόγησή του.
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Β. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Πιστοποίηση  ISO 9001 

Όλα τα  προς προμήθεια υλικά θα πρέπει  παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. οικολογικό σήμα (ecolabel)

Θα πρέπει να φέρουν το οικολογικό σήμα (ecolabel)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται

ότι  τα  χρώματα  πληρούν  τα  οικολογικά  κριτήρια,

όπως  αυτά  αναφέρονται  στην  Απόφαση  της

Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/EU.

Επί πλέον τα χρώματα θα πρέπει να προστατεύουν το χρήστη και το περιβάλλον κατά την

εφαρµογή  τους.  Να  µην  περιέχουν στη  σύνθεσή  του  βαρέα  µέταλλα,  επικίνδυνες  ουσίες,

αµµωνία,  φορµαλδεΰδη και  αρωµατικούς  υδρογονάνθρακες.  Να χαρακτηρίζονται  από µεγάλη

ευκολία  εφαρµογής,  υψηλή  καλυπτικότητα  και  απόδοση,  άριστες  αντοχές  στις  διεργασίες

καθαρισµού  (πλύσιµο-καθάρισµα),  αντοχή  σε  κλιµατολογικές  καταπονήσεις  και  σχεδόν

ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. 

Ειδικότερα:

Οι ως προς τις ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): 

 Τα  χρώματα  εσωτερικών  χώρων  να  ανήκουν στην κατηγορία Α/α  (χρώµατα  µατ

εσωτερικών τοίχων και οροφών)  με οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης :  75 gr/lt

(2007) και 30 gr/lt (2010). Το έτοιµο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 15 g/l

ΠΟΕ. 

 Τα χρώματα εξωτερικών χώρων να ανήκουν στην κατηγορία Α/γ (χρώµατα εξωτερικών

τοίχων) με οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010). Το

προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 18g/l ΠΟΕ. 
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Γ. ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

1. Πιστοποίηση  ISO 9001 

Όλα τα  προς προμήθεια υλικά θα πρέπει  παράγονται με το σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

2. Πιστοποιήσεις 

Ο προμηθευτής θα υποβάλει για όλα τα υλικά πιστοποιητικό δοκιμών κατά ΕΝ1824 ή κατά

13197.  Τα  πιστοποιητικά  θα  προέρχονται  από  αναγνωρισμένα  για  τη  χορήγηση  τέτοιων

πιστοποιητικών  εργαστήρια  της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης  και  θα  υποβάλλονται  και  με  τεχνική

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν:

 τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης

 τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ) 

 την  κλάση  κυκλοφορίας  (Ρ)  (αριθμός  διελεύσεων  τροχών)  για  την  οποία

πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1824 ή ΕΝ13197,

για δοκιμές πεδίου ή προσομοιωτή αντίστοιχα.

 την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση)

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση)

 την  κατηγορία  του  συντελεστή  οπισθανάκλασης  RLR (για  διαγράμμιση  σε  συνθήκες

βροχής)

 την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT

 την αντοχή του υλικού σε ποσοστό % εναπομέσνουσας επιφάνειας

Δ. .ΞΥΛΕΙΑ

Το κάθε ξύλινο στοιχείο θα πρέπει:

 Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη

μεγάλη διάσταση του, χωρίς απότομες αλλαγές της κατεύθυνσης τους.

 Να μην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι μικροί και

συνδεμένοι με το ξύλο.

 Να μην έχει ρωγμές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες.
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 Να έχει ζωηρό χρώμα και να μην εμφανίζει κηλίδες που μπορεί να προέρχονται από σήψη

(άναμμα).

 Να έχει ευχάριστη οσμή.

 Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει.

 Να  αποδίδει  ξηρό  ήχο  όταν  χτυπιέται  με  το  σφυρί,  ένδειξη  ότι  δεν  προέρχεται  από

γερασμένο δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγμές και ότι είναι εντελώς ξηρό.

Ε. .ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα είναι ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό και χρησιμοποιείται για

την μόνιμη και άμεση επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα

όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση

εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους parking

(ράμπες) και επισκευή «καρότων» από δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.

Ιδιότητες:

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

 Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και

ανάμιξη. Να μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.

 Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές

συνθήκες  (βροχόπτωση,  λιμνάζοντα  νερά,  χαμηλές  και  υψηλές  θερμοκρασίες),  χωρίς

ειδικό  εξοπλισμό  και  η  απόδοση  του  επισκευαζόμενου  τμήματος  της  οδού  στην

κυκλοφορία να είναι άμεση.

 Να  παραμένει  ελαστικό  για  μακρό  χρονικό  διάστημα  μετά  τη  χρήση  του,  χωρίς  να

δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα

και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

 Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Να

σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα. Να μην παρουσιάζει ρωγμές

λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών.

 Το  υλικό  να  είναι  απρόσβλητο  από  αραιά  διαλύματα  οξέων  και  βάσεων  και  να  μην

επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται όμως από πετρελαιοειδή.

 Να  υπάρχει  δυνατότητα  επαναχρησιμοποίησης  του  υπολειπόμενου  υλικού  μετά  το

άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.
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 Να έχει  διάρκεια  αποθήκευσης  (χωρίς  να  χάνει  τις  ιδιότητες  του)  εικοσιτέσσερις  (24)

μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π.)

 Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την

υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. 

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας:

Το υλικό  δεν  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  ως  επικίνδυνο και  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  καμία

τοξικότητα. Κατά τη χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος (χημικής ουσίας ή μείγματος) που

διατίθεται στην αγορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή (παραγωγού, εισαγωγέα ή

μεταγενέστερου χρήστη), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο προμηθευτής οφείλει να είναι ενήμερος για κάθε αλλαγή της

Νομοθεσίας  και  των  επιστημονικών/τεχνικών  δεδομένων  που  αφορούν  το  προϊόν  και  να

τροποποιεί την ταξινόμηση ανάλογα, εφόσον απαιτείται. 

Επίσης  είναι  ευθύνη  του  προμηθευτή  του  προϊόντος  η  χορήγηση επικαιροποιημένου  Δελτίου

Δεδομένων  Ασφαλείας  σύμφωνου  με  το  άρθρο  31  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1907/2006

(REACH),  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  και  ειδικότερα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.

2015/830.  

Πιστοποιητικά:

σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001.

Δήλωση συμμόρφωσης και Σήμανση CE

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος 

Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του Ν1599/86 με την οποία να δηλώνεται:

i. η ταξινόμηση και επισήμανση (ετικέτα) του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό

(ΕΚ) 1272/2008 (CLP) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ii. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

iii. έχει  κατατεθεί  αίτηση  καταχώρησης  του  προϊόντος  στο  Εθνικό  Μητρώο  Χημικών

Προϊόντων εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008

(CLP), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  σελίδα  6



Άγιοι Ανάργυροι 21/07/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

η Προϊσταμένη 20/07/2021
Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 20/07/2021
Η συντάκτρια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.Μ.        63/ 2021
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- (CPV 44100000-1)

1 Μ2 30 18,00 € 540,00 €

2 Μ2 40 20,00 € 800,00 €

3 Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή καλντερίμι Μ2 20 10,00 € 200,00 €

4 Μ2 20 11,00 € 220,00 €

5 Μ2 20 11,00 € 220,00 €

6 Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων Μ2 20 14,00 € 280,00 €
7 Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων  αποχρώσεων Μ2 35 13,00 € 455,00 €
8 Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm ΜΜ 25 4,00 € 100,00 €
9 Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 30cm ΜΜ 25 7,00 € 175,00 €

10 Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 2cm M2 20 40,00 € 800,00 €
11 Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 3cm M2 20 60,00 € 1.200,00 €

12 Μ3 5 90,00 € 450,00 €

13 ΤΕΜ 150 0,65 € 97,50 €

14 ΤΕΜ 100 0,15 € 15,00 €

15 ΤΕΜ 100 0,80 € 80,00 €

16 Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 12.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 20 2,00 € 40,00 €
17 Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 9.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 20 2,50 € 50,00 €
18 Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 (GKI) 12.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 20 3,00 € 60,00 €
19 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm Μ2 20 16,00 € 320,00 €
20 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm ΜΜ 20 1,40 € 28,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ "

Πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, εφυαλωμένα, λευκής μάζας, 
υδατοαπορροφητικότητας Ε > 10%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", λευκά ή 
έγχρωμα οποιωνδήποτε διαστάσεων
Πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, 
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας Ε < 0,5%, αντοχής σε έντονη απότριψη 
"GROUP 4", οποιωνδήποτε διαστάσεων

Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, 
παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ)
Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, 
εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001

Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK, διστάσεων 
60x25x10/15/20 cm, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου 
προτύπου EN 771-4 και να φέρουν τη σήμανση CE.
Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17Χ17Χ34/37cm, πλήρως συμμορφωμένοι με 
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3:2003
Τούβλα (τύπου Ν1 & Ν2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1-2003 «Στοιχεία 
Τοιχοποιίας από Άργιλο»
Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19Χ9Χ6cm, σε διάφορους 
χρωματισμούς



21 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm ΜΜ 20 1,40 € 28,00 €
22 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x50x0,6 mm ΜΜ 20 1,60 € 32,00 €
23 Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x40x0,6 mm ΜΜ 20 1,10 € 22,00 €
24 Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x40x0,6 mm ΜΜ 20 1,35 € 27,00 €
25 Υαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 ΤΕΜ 50 2,00 € 100,00 €
26 Άμμος Μπετόν (Big Bag) ΤΕΜ 100 35,00 € 3.500,00 €
27 Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) ΤΕΜ 100 60,00 € 6.000,00 €
28 Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β. ΤΕΜ 100 50,00 € 5.000,00 €
29 Ασβέστης (Big Bag) ΤΕΜ 200 85,00 € 17.000,00 €
30 Ασβέστης (σε σακί) KG 200 0,70 € 140,00 €
31 Γαρμπίλι (Big Bag) ΤΕΜ 100 35,00 € 3.500,00 €

32 KG 150 1,00 € 150,00 €

33 Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg ΤΕΜ 150 10,00 € 1.500,00 €

34 Μάρμαρο (Big Bag) ΤΕΜ 100 62,00 € 6.200,00 €
35 Μάρμαρο (σε σακί 35kg) ΤΕΜ 100 2,50 € 250,00 €
36 Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως KG 100 0,50 € 50,00 €

37 ΤΕΜ 100 15,00 € 1.500,00 €

38 Τσιμέντο Λευκό 50kg ΤΕΜ 50 15,00 € 750,00 €
39 Τσιμέντο Λευκό 25kg ΤΕΜ 50 8,00 € 400,00 €
40 Τσιμέντο Μαύρο 50kg ΤΕΜ 50 8,00 € 400,00 €
41 Τσιμέντο Μαύρο 25kg ΤΕΜ 50 4,80 € 240,00 €
42 Τσιμέντο ταχείας πήξεως KG 30 2,80 € 84,00 €
43 Χαλίκι (Big Bag) ΤΕΜ 100 35,00 € 3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 56.503,50

ΟΜΑΔΑ Β: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3)

44 Μ3 70 70,00 € 4.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 4.900,00

ΟΜΑΔΑ Γ: Σιδηρικά  (CPV 44316000-8)

45 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 200 7,80 € 1.560,00 €
46 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 200 11,70 € 2.340,00 €
47 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 200 15,60 € 3.120,00 €
48 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 200 19,50 € 3.900,00 €
49 Γωνία 20Χ3 KG 20 0,82 € 16,40 €

Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων 
τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες 
ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2Ε κατά ΕΝ 12004 (τεμ 25 kg)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή χωρίς, σκυροδέματος κατηγορίας  C12/15



50 Γωνία 30Χ3 KG 20 0,81 € 16,20 €
51 Γωνία 40Χ4 KG 20 0,80 € 16,00 €
52 Γωνία 50Χ5 KG 20 0,82 € 16,40 €
53 Γωνία 60Χ6 KG 20 0,82 € 16,40 €
54 Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 32mm ΤΕΜ 40 91,50 € 3.660,00 €
55 Καμπύλη Φ21 ΤΕΜ 20 0,95 € 19,00 €
56 Καμπύλη Φ33 ΤΕΜ 20 0,70 € 14,00 €
57 Καμπύλη Φ42 ΤΕΜ 20 0,82 € 16,40 €
58 Καμπύλη Φ48 ΤΕΜ 20 0,95 € 19,00 €
59 Καμπύλη Φ60 ΤΕΜ 20 1,29 € 25,80 €
60 Σιδηρόβεργα Καρρέ 14Χ14 KG 20 0,81 € 16,20 €
61 Σιδηρόβεργα Καρρέ 16Χ16 KG 20 0,80 € 16,00 €
62 Κ.Β.Τ. 40Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
63 Κ.Β.Τ. 60Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
64 Κ.Β.Τ. 60Χ60Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
65 Κ.Β.Τ.80Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
66 Κ.Β.Τ. 80Χ80Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
67 Κ.Β.Τ. 100Χ100Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 20 0,84 € 16,80 €
68 Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 1,70 € 34,00 €
69 Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 2,06 € 41,20 €
70 Λάμα 14Χ3 (απλός χάλυβας) KG 20 0,95 € 19,00 €
71 Λάμα 20Χ4 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
72 Λάμα 25Χ5 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
73 Λάμα 30Χ3 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
74 Λάμα 30Χ5 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
75 Λάμα 40Χ3 (απλός χάλυβας) KG 20 0,90 € 18,00 €
76 Λάμα 40Χ5 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
77 Λάμα 40Χ8 (απλός χάλυβας) KG 20 0,81 € 16,20 €
78 Λάμα 50Χ3 (απλός χάλυβας) KG 20 0,90 € 18,00 €
79 Λάμα 50Χ5 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
80 Λάμα 50Χ8 (απλός χάλυβας) KG 20 0,85 € 17,00 €
81 Λαμαρίνα 1Χ2Χ1,25 DCP KG 20 1,02 € 20,40 €
82 Λαμαρίνα 1,25Χ2,50Χ1,25 DCP KG 20 1,02 € 20,40 €
83 Λαμαρίνα 1Χ2Χ3,00 Κριθαράκι KG 20 0,92 € 18,40 €
84 Λαμαρίνα 1,25Χ2,5Χ3,00 Κριθαράκι KG 20 0,92 € 18,40 €
85 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 0,8m ΤΕΜ 20 1,25 € 25,00 €
86 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,00m ΤΕΜ 20 1,46 € 29,20 €
87 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,2m ΤΕΜ 20 1,75 € 35,00 €
88 Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm ΤΕΜ 20 9,98 € 199,60 €



89 ΠΙ Διάτρητο 30Χ15 με τετραγωνικής διατομής οπή 14x14 mm ΜΜ 20 2,00 € 40,00 €
90 Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm ΤΕΜ 20 2,20 € 44,00 €
91 ΤΕΜ 20 22,05 € 441,00 €
92 Στρ/στό 20Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 0,86 € 17,20 €
93 Στρ/στό 30Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 1,27 € 25,40 €
94 Στρ/στό 38Χ38 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 1,64 € 32,80 €
95 Στρ/στό 40Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 1,35 € 27,00 €
96 Στρ/στό 40Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 1,51 € 30,20 €
97 Στρ/στό 60Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 2,09 € 41,80 €
98 Στρ/στό 60Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 2,15 € 43,00 €
99 Στρ/στό 80Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 2,40 € 48,00 €

100 Στρ/στό 100Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 2,92 € 58,40 €
101 Στρ/στό 120Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 20 3,93 € 78,60 €
102 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8 KG 20 0,92 € 18,40 €
103 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10 KG 20 0,86 € 17,20 €
104 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12 KG 20 0,85 € 17,00 €
105 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16 KG 20 0,82 € 16,40 €
106 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18 KG 20 0,85 € 17,00 €
107 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8 KG 20 0,99 € 19,80 €
108 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10 KG 20 0,99 € 19,80 €
109 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12 KG 20 0,99 € 19,80 €
110 ΤΑΦ Σιδήρου 25Χ3 KG 20 0,99 € 19,80 €
111 ΤΑΦ Σιδήρου 30Χ4 KG 20 0,86 € 17,20 €
112 ΤΑΦ Σιδήρου 35Χ5 KG 20 0,91 € 18,20 €
113 ΤΑΦ Σιδήρου 40Χ5 KG 20 0,85 € 17,00 €
114 Υποδοχή 40Χ30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ 20 6,81 € 136,20 €
115 Υποδοχή 40Χ40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ 20 9,07 € 181,40 €
116 Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. ΜΜ 20 0,97 € 19,40 €
117 Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. ΜΜ 20 1,18 € 23,60 €
118 Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. ΜΜ 20 1,51 € 30,20 €
119 Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. ΜΜ 20 1,74 € 34,80 €
120 Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. ΜΜ 20 2,04 € 40,80 €
121 Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. ΜΜ 20 3,31 € 66,20 €
122 Σιδηροσωλήνας Φ76,1 Χ 2,5 χιλ ΤΕΜ 20 29,30 € 586,00 €
123 Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 20 1,76 € 35,20 €
124 Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 20 2,02 € 40,40 €
125 Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 20 2,55 € 51,00 €

126 Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 mm) ΜΜ 20 5,60 € 112,00 €

Πλέγμα Γαλβανιζέ 5Χ10 (2mΧ5m), πάχους 3mm



127 Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 50mmX50mm ΜΜ 30 3,50 € 105,00 €
128 Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας ΤΕΜ 30 1,50 € 45,00 €
129 Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 1,12m ΤΕΜ 30 80,00 € 2.400,00 €
130 Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m ΤΕΜ 40 230,00 € 9.200,00 €
131 Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 1.00μ Μ2 20 3,00 € 60,00 €
132 Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm ΜΜ 40 0,20 € 8,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 29.840,60
ΟΜΑΔΑ Δ: Χρώματα  (CPV 44810000-1) Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5)

133 Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt ΤΕΜ 350 26,00 € 9.100,00 €
134 Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt ΤΕΜ 350 32,00 € 11.200,00 €
135 Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) ΤΕΜ 50 5,00 € 250,00 €
136 Ρiπολίνη νερού λευκή 2,5lt ΤΕΜ 80 24,00 € 1.920,00 €
137 Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt ΤΕΜ 80 19,00 € 1.520,00 €
138 Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt ΤΕΜ 80 22,00 € 1.760,00 €
139 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml ΤΕΜ 80 7,50 € 600,00 €
140 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt ΤΕΜ 80 22,00 € 1.760,00 €
141 Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml ΤΕΜ 80 8,50 € 680,00 €
142 Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt ΤΕΜ 80 25,00 € 2.000,00 €
143 Αστάρι Νερού 10lt ΤΕΜ 80 35,00 € 2.800,00 €
144 Αστάρια Μετάλλων 2,5lt ΤΕΜ 80 19,00 € 1.520,00 €
145 Μίνιο 5Kg ΤΕΜ 80 19,00 € 1.520,00 €
146 Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg ΤΕΜ 80 10,00 € 800,00 €

147 ΤΕΜ 40 0,40 € 16,00 €

148 ΤΕΜ 40 0,50 € 20,00 €

149 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 120mm ΜΜ 40 2,20 € 88,00 €
150 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 120mm ΜΜ 40 2,50 € 100,00 €
151 Πατόχαρτο τοίχου Νο 40 120mm ΜΜ 40 2,30 € 92,00 €
152 Πατόχαρτο τοίχου Νο  50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm ΜΜ 40 1,60 € 64,00 €
153 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 203mm ΜΜ 40 4,50 € 180,00 €
154 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 203mm ΜΜ 40 4,00 € 160,00 €
155 Πατόχαρτο τοίχου Νο   40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm ΜΜ 40 3,50 € 140,00 €
156 Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m ΜΜ 40 0,50 € 20,00 €
157 Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2'' ΤΕΜ 40 4,00 € 160,00 €
158 Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2'' ΤΕΜ 40 4,50 € 180,00 €
159 Πινέλο ίσιο 1'' ΤΕΜ 40 1,50 € 60,00 €
160 Πινέλο ίσιο 1 1/2'' ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 €
161 Πινέλο ίσιο 2'' ΤΕΜ 40 2,50 € 100,00 €

Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής Ρ40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 
280mm x 230mm.
Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής Ρ100/150/180/240/320/400/600/800/1000 
280mm x 230mm.



162 Πινέλο ίσιο 2 1/2'' ΤΕΜ 40 3,00 € 120,00 €
163 Πινέλο ίσιο 3'' ΤΕΜ 40 3,50 € 140,00 €
164 Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε όλες τις διαστάσεις ΤΕΜ 40 0,80 € 32,00 €
165 Ρολά τύπου ROLLEX Νο18 Ακούρευτο Κομπλέ ΤΕΜ 40 15,00 € 600,00 €
166 Ρολά τύπου ROLLEX Νο24 Ακούρευτο Κομπλέ ΤΕΜ 40 18,00 € 720,00 €
167 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) ΤΕΜ 40 3,50 € 140,00 €
168 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) ΤΕΜ 40 4,50 € 180,00 €
169 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 2 ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 €
170 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 4 ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 €
171 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 ΤΕΜ 40 2,50 € 100,00 €
172 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 ΤΕΜ 40 3,00 € 120,00 €
173 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 ΤΕΜ 40 3,50 € 140,00 €

174 ΤΕΜ 40 0,50 € 20,00 €

175 ΤΕΜ 40 1,60 € 64,00 €

176 ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 €

177 ΤΕΜ 40 3,70 € 148,00 €

178 ΤΕΜ 40 4,30 € 172,00 €

179 ΤΕΜ 40 9,20 € 368,00 €

180 ΤΕΜ 40 11,70 € 468,00 €

181 ΤΕΜ 40 14,20 € 568,00 €

182 Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) ΤΕΜ 40 2,50 € 100,00 €
183 Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) ΤΕΜ 40 2,00 € 80,00 €
184 Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) ΤΕΜ 40 1,50 € 60,00 €
185 Ξεσκονίστρες ΤΕΜ 40 3,50 € 140,00 €
186 White Spirit (νέφτι) LT 40 2,00 € 80,00 €
187 Aσταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους και ταράτσες LT 40 4,50 € 180,00 €
188 Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) ΤΕΜ 40 10,00 € 400,00 €

189 ΤΕΜ 80 60,00 € 4.800,00 €

190 κιλά 70 2,30 € 161,00 €

191 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 ΤΕΜ 100 1,30 € 130,00 €
192 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 ΤΕΜ 100 1,60 € 160,00 €
193 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 ΤΕΜ 100 3,30 € 330,00 €

Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας
Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας
Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική 
επιφάνεια από υψηλής ποιότητας μέταλλο

Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε 
δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C)
Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο παλαιάς 
διαγράμμισης)



194 Λουκέτο 50mm ΤΕΜ 60 8,00 € 480,00 €
195 Λουκέτο 70mm ΤΕΜ 40 14,00 € 560,00 €
196 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ ΤΕΜ 150 20,00 € 3.000,00 €
197 Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm ΤΕΜ 50 7,00 € 350,00 €
198 Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας No 20 ΤΕΜ 50 7,00 € 350,00 €
199 Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό ΤΕΜ 50 17,00 € 850,00 €
200 Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια ΤΕΜ 50 3,50 € 175,00 €
201 Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα νούμερα ΤΕΜ 50 10,00 € 500,00 €
202 Μετροταινία μεταλλική 5m ΤΕΜ 50 6,00 € 300,00 €
203 Μετροταινία μεταλλική 7m ΤΕΜ 50 8,00 € 400,00 €
204 Μετροταινία μεταλλική 10m ΤΕΜ 50 12,00 € 600,00 €
205 Καλέμι ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 €
206 Βελόνι ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 €
207 Πριτσιναδόρος ΤΕΜ 5 14,00 € 70,00 €
208 Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ) ΚΟΥΤΙ 20 8,00 € 160,00 €
209 Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια ΤΕΜ 5 20,00 € 100,00 €
210 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 9,50 € 285,00 €
211 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 12,00 € 360,00 €
212 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 12,00 € 360,00 €
213 Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 16,00 € 480,00 €
214 Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 1,20 € 36,00 €
215 Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 30 1,20 € 36,00 €
216 Ντίζα Μ20 ΤΕΜ 50 3,50 € 175,00 €
217 Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα Μ20 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 40 0,12 € 4,80 €
218 Στριφώνια 10Χ100mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 40 22,00 € 880,00 €
219 Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με καστάνια Cr-V Νο 8 - 32 ΤΕΜ 5 150,00 € 750,00 €
220 Ταινίες σημάνσεως ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 €
221 Γυαλιά προστασίας ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 €
222 Τρυπάνια σιδήρου 4mm ΤΕΜ 15 1,50 € 22,50 €
223 Τρυπάνια σιδήρου 5mm ΤΕΜ 20 2,00 € 40,00 €
224 Τρυπάνια σιδήρου 6mm ΤΕΜ 20 2,30 € 46,00 €
225 Τρυπάνια σιδήρου 8mm ΤΕΜ 20 4,00 € 80,00 €
226 Τρυπάνια σιδήρου 10mm ΤΕΜ 20 5,50 € 110,00 €
227 Τρυπάνια σιδήρου 12mm ΤΕΜ 20 8,00 € 160,00 €
228 Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) ΚΟΥΤΙ 20 2,50 € 50,00 €
229 Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Wat ΤΕΜ 4 65,00 € 260,00 €
230 Φλόγιστρο ΤΕΜ 5 38,00 € 190,00 €
231 Αεροπίσtολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm) ΤΕΜ 5 50,00 € 250,00 €
232 Αντισκωριακό σπρέι ΤΕΜ 10 6,00 € 60,00 €



233 Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος ΤΕΜ 5 10,00 € 50,00 €
234 Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου ΤΕΜ 5 8,00 € 40,00 €
235 ΚΟΥΤΙ 10 22,00 € 220,00 €
236 Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 TEM 20 50,00 € 1.000,00 €
237 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό) TEM 20 2,50 € 50,00 €
238 Ηλεκτρόδια Ν2.5 κουτί 4kg ΤΕΜ 10 13,50 € 135,00 €
239 Συλικόνη βαφόμενη ΤΕΜ 10 1,20 € 12,00 €
240 ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 €
241 Πιστόλι σιλικόνης ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 €
242 Καρόβιδες 6Χ70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 13,00 € 130,00 €
243 Καρόβιδες γαλβανισμένες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 35,00 € 350,00 €
244 Παξιμάδια για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 4,00 € 40,00 €
245 Παξιμάδια για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 6,00 € 60,00 €
246 Ροδέλες για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 7,00 € 70,00 €
247 Ροδέλες για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 8,00 € 80,00 €
248 Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα TEM. 10 9,00 € 90,00 €
249 Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό ΖΕΥΓΟΣ 10 8,00 € 80,00 €
250 Κλειδαριά περαστή ΤΕΜ. 10 6,00 € 60,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 65.023,30
 OMAΔΑ Ε: Υαλοπίνακες  (CPV 45441000-0)

251 Μ2 20 19,50 € 390,00 €

252 Μ2 20 27,20 € 544,00 €

253 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm Μ2 18 31,00 € 558,00 €

254 Μ2 18 39,00 € 702,00 €

255 Μ2 20 45,00 € 900,00 €

256 Μ2 20 56,00 € 1.120,00 €

257 Μ2 16 73,00 € 1.168,00 €

258 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm Μ2 15 168,00 € 2.520,00 €

259 Μ2 15 50,00 € 750,00 €

260 Μ2 12 54,00 € 648,00 €

261 Μ2 12 84,00 € 1.008,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 10.308,00

Στριφώνια 80X12mm (κουτί 250τμχ)

Συλικόνη διάφανη 280ml-300ml

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη 
+ 3 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + 
μεμβράνη + 5 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + 
μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + 
μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)



ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)  (CPV 03419000-0)

262 Μ3 18 810,00 € 14.580,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 14.580,00
ΟΜΑΔΑ Ζ: Υδραυλικά Είδη   (CPV 44115210-4)

263 Καναβι Α πλεξούδα ΤΕΜ 3 1,10 € 3,30 €
264 Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ ΤΕΜ 3 5,50 € 16,50 €
265 Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
266 Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών ΤΕΜ 3 0,80 € 2,40 €
267 Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" ΤΕΜ 3 0,90 € 2,70 €
268 Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" ΤΕΜ 3 1,25 € 3,75 €
269 Μαστοί ορειχάλκινοι 1" ΤΕΜ 3 1,90 € 5,70 €
270 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 ΜΜ 3 3,00 € 9,00 €
271 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 ΜΜ 3 4,00 € 12,00 €
272 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 ΜΜ 3 5,20 € 15,60 €
273 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 ΜΜ 3 6,90 € 20,70 €
274 Ταφ χαλκού Φ15 ΤΕΜ 3 0,50 € 1,50 €
275 Ταφ χαλκού Φ18 ΤΕΜ 3 0,80 € 2,40 €
276 Ταφ χαλκού Φ22 ΤΕΜ 3 1,40 € 4,20 €
277 Ταφ χαλκού Φ28 ΤΕΜ 3 2,20 € 6,60 €
278 Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 3 1,40 € 4,20 €
279 Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 3 2,20 € 6,60 €
280 Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 3 3,50 € 10,50 €
281 Μούφες χαλκού Φ15 ΤΕΜ 3 0,15 € 0,45 €
282 Μούφες χαλκού Φ18 ΤΕΜ 3 0,30 € 0,90 €
283 Μούφες χαλκού Φ22 ΤΕΜ 3 0,45 € 1,35 €
284 Μούφες χαλκού Φ28 ΤΕΜ 3 0,90 € 2,70 €
285 Αλοιφές διαφόρων ειδών ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
286 Κολήσεις χαλκού BRIDIT ΤΕΜ 3 19,70 € 59,10 €
287 Φιάλη Προπανίου ΤΕΜ 3 7,30 € 21,90 €
288 Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. ΤΕΜ 3 1,10 € 3,30 €
289 Τσέρκια διάτριτα Νο 12 ΤΕΜ 3 2,70 € 8,10 €
290 Τσέρκια διάτριτα Νο 16 ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 €
291 Καρφιά διαφόρων διατομών ΤΕΜ 3 4,20 € 12,60 €
292 Βάνα σφαιρική 1/2" ΤΕΜ 3 2,90 € 8,70 €
293 Βάνα σφαιρική 3/4" ΤΕΜ 3 4,20 € 12,60 €
294 Βάνα σφαιρική 1" ΤΕΜ 3 6,70 € 20,10 €
295 Βάνα σφαιρική 1 1/4" ΤΕΜ 3 10,10 € 30,30 €
296 Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιομένες διάφορες ΤΕΜ 3 1,25 € 3,75 €

Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις 
(υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία



297 Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με μανόμετρο ΤΕΜ 3 27,00 € 81,00 €
298 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 ΜΜ 3 1,02 € 3,06 €
299 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 ΜΜ 3 1,28 € 3,84 €
300 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 ΜΜ 3 2,68 € 8,04 €
301 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 ΜΜ 3 4,08 € 12,24 €
302 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 ΜΜ 3 5,90 € 17,70 €
303 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 ΜΜ 3 7,69 € 23,07 €
304 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 ΜΜ 3 13,61 € 40,83 €
305 Επιτοίχειο καζανάκι ΤΕΜ 3 17,65 € 52,95 €

306 ΤΕΜ 3 5,03 € 15,09 €

307 ΤΕΜ 3 7,82 € 23,46 €

308 ΤΕΜ 3 11,06 € 33,18 €

309 ΤΕΜ 3 18,05 € 54,15 €

310 ΤΕΜ 3 24,36 € 73,08 €

311 ΤΕΜ 3 3,21 € 9,63 €

312 ΤΕΜ 3 4,54 € 13,62 €

313 ΤΕΜ 3 6,36 € 19,08 €

314 ΤΕΜ 3 10,02 € 30,06 €

315 ΤΕΜ 3 15,56 € 46,68 €

316 ΤΕΜ 3 3,16 € 9,48 €

317 ΤΕΜ 3 4,47 € 13,41 €

318 ΤΕΜ 3 6,16 € 18,48 €

319 ΤΕΜ 3 10,02 € 30,06 €

320 ΤΕΜ 3 15,56 € 46,68 €

321 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 ΤΕΜ 3 5,07 € 15,21 €

322 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 ΤΕΜ 3 7,30 € 21,90 €

323 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1'' X 1'' ΤΕΜ 3 10,45 € 31,35 €

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1 1/2''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1 1/2''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1 1/2''



324 ΤΕΜ 3 17,76 € 53,28 €

325 ΤΕΜ 3 40,54 € 121,62 €

326 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,20 € 9,60 €
327 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,56 € 10,68 €
328 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,60 € 10,80 €
329 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 €
330 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,42 € 10,26 €
331 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,62 € 10,86 €
332 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,64 € 10,92 €
333 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 3,94 € 11,82 €
334 Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 5,44 € 16,32 €
335 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 ΤΕΜ 3 4,94 € 14,82 €
336 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 4,94 € 14,82 €
337 Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 5,62 € 16,86 €
338 Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 ΤΕΜ 3 7,76 € 23,28 €
339 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 11,26 € 33,78 €
340 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 ΤΕΜ 3 5,72 € 17,16 €
341 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 ΤΕΜ 3 7,74 € 23,22 €
342 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 ΤΕΜ 3 10,42 € 31,26 €
343 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 ΤΕΜ 3 10,82 € 32,46 €
344 Γωνιία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 4,66 € 13,98 €
345 Γωνιία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,40 € 16,20 €
346 Γωνιία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,44 € 16,32 €
347 Γωνιία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 6,50 € 19,50 €
348 Γωνιία θηλυκή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 3 13,10 € 39,30 €
349 Γωνιία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 4,74 € 14,22 €
350 Γωνιία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,44 € 16,32 €
351 Γωνιία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,36 € 16,08 €
352 Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 5,60 € 16,80 €
353 Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 6,52 € 19,56 €
354 Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 6,54 € 19,62 €
355 Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 13,26 € 39,78 €
356 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 ΤΕΜ 3 7,54 € 22,62 €
357 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 ΤΕΜ 3 7,60 € 22,80 €
358 TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 6,92 € 20,76 €
359 TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,46 € 22,38 €
360 TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,56 € 22,68 €
361 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 6,94 € 20,82 €

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 11/4'' X 
11/4''
Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 11/2'' X 
11/2''



362 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,64 € 22,92 €
363 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,86 € 23,58 €
364 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 9,04 € 27,12 €
365 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 7,04 € 21,12 €
366 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 3,00 € 9,00 €
367 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 8,16 € 24,48 €
368 Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,86 € 17,58 €
369 Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 6,02 € 18,06 €
370 Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 6,02 € 18,06 €
371 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 3,94 € 11,82 €
372 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,82 € 17,46 €
373 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 6,30 € 18,90 €
374 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,76 € 17,28 €
375 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 3 6,30 € 18,90 €
376 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 9,22 € 27,66 €
377 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ 3 9,94 € 29,82 €
378 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 3 15,44 € 46,32 €
379 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 4,52 € 13,56 €
380 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,82 € 17,46 €
381 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 6,30 € 18,90 €
382 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,76 € 17,28 €
383 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 3 6,30 € 18,90 €
384 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 8,70 € 26,10 €
385 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ 3 9,94 € 29,82 €
386 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 3 15,44 € 46,32 €
387 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 5,90 € 17,70 €
388 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,20 € 21,60 €
389 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 7,86 € 23,58 €
390 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,20 € 21,60 €
391 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 3 7,88 € 23,64 €
392 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 10,74 € 32,22 €
393 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 3 16,66 € 49,98 €
394 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 7,54 € 22,62 €
395 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 10,04 € 30,12 €
396 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 10,00 € 30,00 €
397 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 ΤΕΜ 3 15,22 € 45,66 €
398 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 24,34 € 73,02 €
399 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 8,12 € 24,36 €
400 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 10,74 € 32,22 €



401 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 3 11,46 € 34,38 €
402 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 10,74 € 32,22 €
403 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 3 16,22 € 48,66 €
404 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 3 28,62 € 85,86 €
405 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 10,22 € 30,66 €
406 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 14,02 € 42,06 €
407 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 13,96 € 41,88 €
408 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ 3 13,98 € 41,94 €
409 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ 3 22,72 € 68,16 €
410 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 38,60 € 115,80 €
411 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 6,42 € 19,26 €
412 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ 3 8,74 € 26,22 €
413 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ 3 8,74 € 26,22 €
414 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ 3 8,74 € 26,22 €
415 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ 3 13,86 € 41,58 €
416 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 22,42 € 67,26 €
417 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 6,96 € 20,88 €
418 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,80 € 23,40 €
419 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 3 7,76 € 23,28 €
420 Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 3,60 € 10,80 €
421 Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 3 3,96 € 11,88 €
422 Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 4,30 € 12,90 €
423 Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 7,62 € 22,86 €
424 Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 10,62 € 31,86 €
425 Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 3 13,44 € 40,32 €
426 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 ΤΕΜ 3 4,52 € 13,56 €
427 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 6,06 € 18,18 €
428 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 ΤΕΜ 3 6,06 € 18,18 €
429 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 ΤΕΜ 3 9,52 € 28,56 €
430 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 ΤΕΜ 3 13,60 € 40,80 €
431 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 16,64 € 49,92 €
432 ΤΑΥ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 5,40 € 16,20 €
433 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 3 6,94 € 20,82 €
434 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 6,94 € 20,82 €
435 ΤΑΥ θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 ΤΕΜ 3 11,84 € 35,52 €
436 ΤΑΥ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 16,44 € 49,32 €
437 ΤΑΥ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 3 20,22 € 60,66 €
438 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ 3 6,72 € 20,16 €
439 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 8,90 € 26,70 €



440 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ 3 8,90 € 26,70 €
441 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ 3 14,74 € 44,22 €
442 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ 3 19,34 € 58,02 €
443 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 23,90 € 71,70 €
444 Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 2,70 € 8,10 €
445 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 3 2,80 € 8,40 €
446 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ 3 3,96 € 11,88 €
447 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 3,10 € 9,30 €
448 Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 5,70 € 17,10 €
449 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 8,26 € 24,78 €
450 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ 3 8,40 € 25,20 €
451 Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 3 9,76 € 29,28 €
452 Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 2,70 € 8,10 €
453 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 3 2,80 € 8,40 €
454 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ 3 4,32 € 12,96 €
455 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 3 3,10 € 9,30 €
456 Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 5,62 € 16,86 €
457 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 3 8,32 € 24,96 €
458 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ 3 8,76 € 26,28 €
459 Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 3 10,00 € 30,00 €
460 Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ 3 4,70 € 14,10 €
461 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 3 4,74 € 14,22 €
462 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ 3 5,34 € 16,02 €
463 Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ 3 9,20 € 27,60 €
464 Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ 3 12,56 € 37,68 €
465 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 3 14,82 € 44,46 €
466 Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1''x1/2'' ΤΕΜ 3 5,30 € 15,90 €
467 Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x1/2'' ΤΕΜ 3 3,56 € 10,68 €
468 Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x3/4'' ΤΕΜ 3 3,56 € 10,68 €
469 Συστολή διαστάσεως 3/4''x1/2'' ΤΕΜ 3 2,84 € 8,52 €
470 Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' ΤΕΜ 3 2,92 € 8,76 €
471 Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
472 Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' ΤΕΜ 3 2,92 € 8,76 €
473 Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' ΤΕΜ 3 2,18 € 6,54 €
474 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2'' ΤΕΜ 3 3,62 € 10,86 €
475 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2'' ΤΕΜ 3 3,62 € 10,86 €
476 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2'' ΤΕΜ 3 3,62 € 10,86 €
477 Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου ΤΕΜ 3 31,32 € 93,96 €
478 Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 3 9,30 € 27,90 €



479 Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2''x24 ΤΕΜ 3 9,70 € 29,10 €
480 Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 3 6,42 € 19,26 €
481 Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο Ø 63 ΤΕΜ 3 45,12 € 135,36 €
482 Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 3 11,60 € 34,80 €
483 Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 3 11,98 € 35,94 €
484 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm Μέτρο 3 0,72 € 2,16 €
485 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm Μέτρο 3 0,85 € 2,55 €
486 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm Μέτρο 3 1,05 € 3,15 €
487 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm Μέτρο 3 1,40 € 4,20 €
488 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm Μέτρο 3 1,79 € 5,37 €
489 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm Μέτρο 3 2,62 € 7,86 €
490 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm Μέτρο 3 4,58 € 13,74 €
491 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm Μέτρο 3 5,78 € 17,34 €
492 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm Μέτρο 3 7,55 € 22,65 €
493 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm Μέτρο 3 12,90 € 38,70 €
494 Καμπύλη 45º Ø 32mm ΤΕΜ 3 0,62 € 1,86 €
495 Καμπύλη 45º Ø 40mm ΤΕΜ 3 0,74 € 2,22 €
496 Καμπύλη 45º Ø 50mm ΤΕΜ 3 0,82 € 2,46 €
497 Καμπύλη 45º Ø 63mm ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
498 Καμπύλη 45º Ø 75mm ΤΕΜ 3 1,08 € 3,24 €
499 Καμπύλη 45º Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,46 € 4,38 €
500 Καμπύλη 45º Ø 125mm ΤΕΜ 3 2,36 € 7,08 €
501 Καμπύλη 45º Ø 140mm ΤΕΜ 3 6,16 € 18,48 €
502 Καμπύλη 45º Ø 160mm ΤΕΜ 3 7,35 € 22,05 €
503 Καμπύλη 45º Ø 200mm ΤΕΜ 3 18,82 € 56,46 €
504 Καμπύλη 67º Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,46 € 4,38 €
505 Καμπύλη 90º Ø 32mm ΤΕΜ 3 0,62 € 1,86 €
506 Καμπύλη 90º Ø 40mm ΤΕΜ 3 0,74 € 2,22 €
507 Καμπύλη 90º Ø 50mm ΤΕΜ 3 0,82 € 2,46 €
508 Καμπύλη 90º Ø 63mm ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
509 Καμπύλη 90º Ø 75mm ΤΕΜ 3 1,08 € 3,24 €
510 Καμπύλη 90º Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,46 € 4,38 €
511 Καμπύλη 90º Ø 125mm ΤΕΜ 3 2,36 € 7,08 €
512 Καμπύλη 90º Ø 140mm ΤΕΜ 3 6,16 € 18,48 €
513 Καμπύλη 90º Ø 160mm ΤΕΜ 3 0,84 € 2,52 €
514 Καμπύλη 90º Ø 200mm ΤΕΜ 3 0,84 € 2,52 €
515 Μούφα Ø 40mm ΤΕΜ 3 0,65 € 1,95 €
516 Μούφα Ø 50mm ΤΕΜ 3 0,60 € 1,80 €
517 Μούφα Ø 63mm ΤΕΜ 3 0,76 € 2,28 €



518 Μούφα Ø 75mm ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
519 Μούφα Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,30 € 3,90 €
520 Μούφα Ø 125mm ΤΕΜ 3 1,95 € 5,85 €
521 ΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
522 ΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ 3 1,06 € 3,18 €
523 ΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ 3 1,15 € 3,45 €
524 ΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ 3 1,28 € 3,84 €
525 ΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ 3 1,32 € 3,96 €
526 ΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
527 ΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ 3 3,40 € 10,20 €
528 ΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ 3 6,60 € 19,80 €
529 ΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ 3 9,12 € 27,36 €
530 ΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ 3 22,20 € 66,60 €
531 ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
532 ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ 3 1,06 € 3,18 €
533 ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ 3 1,15 € 3,45 €
534 ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ 3 1,28 € 3,84 €
535 ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ 3 1,32 € 3,96 €
536 ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
537 ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ 3 3,40 € 10,20 €
538 ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ 3 6,60 € 19,80 €
539 ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ 3 9,12 € 27,36 €
540 ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ 3 22,00 € 66,00 €
541 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
542 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
543 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
544 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ 3 3,40 € 10,20 €
545 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
546 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
547 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ 3 1,75 € 5,25 €
548 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ 3 3,40 € 10,20 €
549 Καπέλο Ø 50 ΤΕΜ 3 1,15 € 3,45 €
550 Καπέλο Ø 63 ΤΕΜ 3 1,32 € 3,96 €
551 Καπέλο Ø 75 ΤΕΜ 3 1,64 € 4,92 €
552 Καπέλο Ø 100 ΤΕΜ 3 2,06 € 6,18 €
553 Καπέλο Ø 125 ΤΕΜ 3 2,80 € 8,40 €
554 Τάπα Ø 40 ΤΕΜ 3 0,60 € 1,80 €
555 Τάπα Ø 50 ΤΕΜ 3 0,67 € 2,01 €
556 Τάπα Ø 63 ΤΕΜ 3 0,87 € 2,61 €



557 Τάπα Ø 75 ΤΕΜ 3 1,00 € 3,00 €
558 Τάπα Ø 100 ΤΕΜ 3 1,10 € 3,30 €
559 Τάπα Ø 125 ΤΕΜ 3 1,72 € 5,16 €
560 Τάπα Ø 140 ΤΕΜ 3 3,35 € 10,05 €
561 Τάπα Ø 160 ΤΕΜ 3 3,56 € 10,68 €
562 Τάπα Ø 200 ΤΕΜ 3 5,20 € 15,60 €
563 Τάπα Ø 125 με σωληνάκι ΤΕΜ 4 0,81 € 3,24 €
564 Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 ΤΕΜ 3 0,67 € 2,01 €
565 Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 ΤΕΜ 3 0,75 € 2,25 €
566 Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 ΤΕΜ 3 0,75 € 2,25 €
567 Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 ΤΕΜ 3 0,91 € 2,73 €
568 Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 ΤΕΜ 3 0,93 € 2,79 €
569 Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 ΤΕΜ 3 0,93 € 2,79 €
570 Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 ΤΕΜ 3 1,13 € 3,39 €
571 Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 ΤΕΜ 3 1,13 € 3,39 €
572 Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 ΤΕΜ 3 1,13 € 3,39 €
573 Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 ΤΕΜ 3 1,38 € 4,14 €
574 Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 ΤΕΜ 3 1,92 € 5,76 €
575 Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 ΤΕΜ 3 2,01 € 6,03 €
576 Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 ΤΕΜ 3 2,35 € 7,05 €
577 Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 ΤΕΜ 3 6,90 € 20,70 €
578 Διαστολές Ø 40/32 ΤΕΜ 3 0,72 € 2,16 €
579 Διαστολές Ø 50/32 ΤΕΜ 3 0,72 € 2,16 €
580 Διαστολές Ø 50/40 ΤΕΜ 3 0,72 € 2,16 €
581 Διαστολές Ø 50/63 ΤΕΜ 3 0,99 € 2,97 €
582 Διαστολές Ø 75/50 ΤΕΜ 3 0,99 € 2,97 €
583 Διαστολές Ø 75/63 ΤΕΜ 3 1,27 € 3,81 €
584 Διαστολές Ø 100/50 ΤΕΜ 3 1,35 € 4,05 €
585 Διαστολές Ø 100/63 ΤΕΜ 3 1,35 € 4,05 €
586 Διαστολές Ø 100/75 ΤΕΜ 3 1,35 € 4,05 €
587 Διαστολές Ø 100/125 ΤΕΜ 3 1,64 € 4,92 €
588 Διαστολές Ø 125/140 ΤΕΜ 3 2,40 € 7,20 €
589 Διαστολές Ø 125/160 ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
590 Διαστολές Ø 140/160 ΤΕΜ 3 2,60 € 7,80 €
591 Διαστολές Ø 200/125 ΤΕΜ 3 5,85 € 17,55 €
592 Διαστολές Ø 200/160 ΤΕΜ 3 5,85 € 17,55 €

593 Μέτρο 3 0,46 € 1,38 €

594 Μέτρο 3 0,46 € 1,38 €

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.



595 Μέτρο 3 0,57 € 1,71 €

596 Μέτρο 3 0,60 € 1,80 €

597 Μέτρο 3 0,87 € 2,61 €

598 Μέτρο 3 1,17 € 3,51 €

599 Μέτρο 3 1,40 € 4,20 €

600 Μέτρο 3 0,46 € 1,38 €

601 TEM 3 0,46 € 1,38 €

602 TEM 3 0,57 € 1,71 €

603 ΤΕΜ 3 0,60 € 1,80 €

604 ΤΕΜ 3 0,87 € 2,61 €

605 ΤΕΜ 3 1,17 € 3,51 €

606 ΤΕΜ 3 1,40 € 4,20 €

607 Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90- 75-50 ΤΕΜ 3 4,50 € 13,50 €
608 Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 110-90-75 ΤΕΜ 3 9,00 € 27,00 €
609 Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 205-160-110 ΤΕΜ 3 17,70 € 53,10 €
610 Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 252-200-160 ΤΕΜ 3 42,40 € 127,20 €
611 Kαπάκι φρεατίου 200x200 ΤΕΜ 3 2,60 € 7,80 €
612 Kαπάκι φρεατίου 300x300 ΤΕΜ 3 5,50 € 16,50 €
613 Kαπάκι φρεατίου 400x400 ΤΕΜ 3 11,70 € 35,10 €
614 Kαπάκι φρεατίου 550x550 ΤΕΜ 3 38,80 € 116,40 €
615 Σχάρα φρεατίου 200x200 ΤΕΜ 3 2,60 € 7,80 €
616 Σχάρα φρεατίου 300x300 ΤΕΜ 3 5,50 € 16,50 €
617 Σχάρα φρεατίου 400x400 ΤΕΜ 3 11,70 € 35,10 €
618 Σχάρα φρεατίου 550x550 ΤΕΜ 3 38,80 € 116,40 €
619 Σιφώνι Ø 50 ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 €
620 Σιφώνι 20x20 ΤΕΜ 3 4,50 € 13,50 €

621 ΤΕΜ 2 2,50 € 5,00 €

622 ΤΕΜ 2 5,15 € 10,30 €

623 ΤΕΜ 2 8,50 € 17,00 €

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγρ.ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm 
πάχους τοιχώματος 3mm πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ.Φ15mm, 
πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ16mm, 
πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, 
πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, 
πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ28mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ32mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 150x150x15mm και βάρος 1,5kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 200x200x20mm και βάρος 2kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 240x240x28mm και βάρος 4kg



624 ΤΕΜ 2 12,05 € 24,10 €

625 ΤΕΜ 2 14,80 € 29,60 €

626 ΤΕΜ 2 17,90 € 35,80 €

627 ΤΕΜ 2 23,90 € 47,80 €

628 ΤΕΜ 2 27,40 € 54,80 €

629 ΤΕΜ 2 37,80 € 75,60 €

630 ΤΕΜ 2 46,30 € 92,60 €

631 ΤΕΜ 2 63,30 € 126,60 €

632 ΤΕΜ 2 71,50 € 143,00 €

633 ΤΕΜ 2 88,50 € 177,00 €

634 ΤΕΜ 2 23,70 € 47,40 €

635 ΤΕΜ 2 36,70 € 73,40 €

636 ΤΕΜ 2 13,50 € 27,00 €

637 ΤΕΜ 2 22,90 € 45,80 €

638 ΤΕΜ 2 37,70 € 75,40 €

639 ΤΕΜ 2 45,80 € 91,60 €

640 ΤΕΜ 2 58,00 € 116,00 €

641 ΤΕΜ 2 70,00 € 140,00 €

642 ΤΕΜ 2 82,60 € 165,20 €

643 ΤΕΜ 2 117,50 € 235,00 €

644 ΤΕΜ 2 117,50 € 235,00 €

645 ΤΕΜ 2 167,60 € 335,20 €

646 ΤΕΜ 2 225,00 € 450,00 €

647 ΤΕΜ 2 303,50 € 607,00 €

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 240x320x28mm και βάρος 6kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x300x35mm και βάρος 7kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x400x35mm και βάρος 9kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x400x35mm και βάρος 12kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x35mm και βάρος 15kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x40mm και βάρος 17kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x600x40mm και βάρος 22kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x40mm και βάρος 28kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x700x40mm και βάρος 34kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x40mm και βάρος 40kg
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσ. 30x30x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 32x32mm
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσεων 35x35x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 40x40mm
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσεων 300x300x15mm και εσωτερικών διαστάσεων 26x26mm
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x300x40mm και βάρος 10kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 16kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 18kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x50mm και βάρος 25kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x600x50mm και βάρος 30kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x50mm και βάρος 36kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x800x55mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x55mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 800x800x60mm και βάρος 65kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 900x900x60mm και βάρος 85kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x60mm και βάρος 120kg



648 ΤΕΜ 2 34,40 € 68,80 €

649 ΤΕΜ 2 43,70 € 87,40 €

650 ΤΕΜ 2 54,90 € 109,80 €

651 ΤΕΜ 2 84,70 € 169,40 €

652 ΤΕΜ 2 129,50 € 259,00 €

653 ΤΕΜ 2 158,00 € 316,00 €

654 ΤΕΜ 2 14,30 € 28,60 €

655 ΤΕΜ 2 58,00 € 116,00 €

656 ΤΕΜ 2 80,90 € 161,80 €

657 ΤΕΜ 2 126,00 € 252,00 €

658 ΤΕΜ 2 160,00 € 320,00 €

659 ΤΕΜ 2 160,00 € 320,00 €

660 ΤΕΜ 2 223,70 € 447,40 €

661 ΤΕΜ 2 273,50 € 547,00 €

662 ΤΕΜ 2 409,00 € 818,00 €

663 ΤΕΜ 2 474,00 € 948,00 €

664 ΤΕΜ 2 567,00 € 1.134,00 €

665 ΤΕΜ 2 52,50 € 105,00 €

666 ΤΕΜ 2 83,70 € 167,40 €

667 ΤΕΜ 2 120,00 € 240,00 €

668 ΤΕΜ 2 223,50 € 447,00 €

669 Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ ΤΕΜ 2 59,70 € 119,40 €
670 Μπαταρία λουτρού χρωμέ ΤΕΜ 2 66,50 € 133,00 €
671 Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ ΤΕΜ 2 44,40 € 88,80 €
672 Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ ΤΕΜ 2 36,80 € 73,60 €
673 Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ ΤΕΜ 2 38,30 € 76,60 €

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 200x1000x35mm και βάρος 12kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 250x1000x35mm και βάρος 18kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x1000x35mm και βάρος 22kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x1000x35mm και βάρος 34kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x1000x35mm και βάρος 50kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 660x960x60mm και βάρος 65kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
ράγες καν. 1000mm και βάρος 6kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x400x70mm και βάρος 24kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x70mm και βάρος 33kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x70mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x800x70mm και βάρος 67kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x70mm και βάρος 67kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 800x800x75mm και βάρος 88kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 900x900x75mm και βάρος 100kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x90mm και βάρος 158kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
Ø400x75mm, βάρους 18kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
500x100mm και βάρος 30kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
800x100mm και βάρος 54kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
1000x100mm και βάρος 84kg



674 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ 2 30,50 € 61,00 €
675 Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική ΤΕΜ 2 23,30 € 46,60 €
676 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ 2 16,30 € 32,60 €
677 Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν ΤΕΜ 2 27,40 € 54,80 €
678 Ποδομπουτόν ΤΕΜ 2 92,30 € 184,60 €
679 Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών ΤΕΜ 2 9,28 € 18,56 €
680 Τηλέφωνο μπάνιου ΤΕΜ 2 3,90 € 7,80 €
681 Σπιράλ 120mm άσπρο ΤΕΜ 2 5,65 € 11,30 €
682 Κόλλα 125gr σωληνάριο ΤΕΜ 2 3,49 € 6,98 €
683 Κόλλα 250gr σωληνάριο ΤΕΜ 2 6,75 € 13,50 €
684 Κόλλα 500gr σωληνάριο ΤΕΜ 2 11,81 € 23,62 €
685 Κόλλα 1kgr Α.Π ΤΕΜ 4 16,59 € 66,36 €
686 Διαλυτής PVC-U/C 1Lt ΤΕΜ 2 11,60 € 23,20 €
687 Aφρός πολυουρεθάνης 12x500mL ΤΕΜ 3 5,95 € 17,85 €
688 Aφρός πολυουρεθάνης 12x750mL ΤΕΜ 3 6,55 € 19,65 €
689 Σιλικόνη αντιμουχλική Νº5 ΤΕΜ 3 3,50 € 10,50 €
690 ΤΕΜ 3 7,35 € 22,05 €
691 Σιλικόνη αντιμουχλική RF 999 ΤΕΜ 3 6,90 € 20,70 €
692 Eποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr ΤΕΜ 3 7,30 € 21,90 €
693 Eποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr ΤΕΜ 3 10,15 € 30,45 €
694 Κόλλα PVC διαφανής 250ml ΤΕΜ 3 4,20 € 12,60 €
695 Κόλλα PVC διαφανής 500ml ΤΕΜ 3 6,20 € 18,60 €
696 Κόλλα PVC GRAY 250ml ΤΕΜ 3 4,30 € 12,90 €
697 Κόλλα PVC GRAY 500ml ΤΕΜ 3 6,40 € 19,20 €
698 Κόλλα PVC λευκή 250ml ΤΕΜ 3 4,30 € 12,90 €
699 Κόλλα PVC λευκή 500ml ΤΕΜ 3 6,40 € 19,20 €
700 Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml ΤΕΜ 2 2,60 € 5,20 €
701 Κόλλα PRIMER PVC 236ml ΤΕΜ 3 4,20 € 12,60 €
702 Επισκευαστικό σοβά 5kg ΤΕΜ 2 2,60 € 5,20 €
703 Επισκευαστικό σοβά 25kg ΤΕΜ 3 9,65 € 28,95 €
704 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 5kg ΤΕΜ 3 3,45 € 10,35 €
705 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 25kg ΤΕΜ 3 13,50 € 40,50 €
706 Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο ΤΕΜ 3 9,40 € 28,20 €
707 Σοβάς πρώτης στρώσης ΤΕΜ 3 8,50 € 25,50 €
708 Tσιμέντο γκρι 4kg ΤΕΜ 2 1,96 € 3,92 €
709 Τσιμέντο λευκό 4kg ΤΕΜ 3 2,08 € 6,24 €
710 Σιλικόνη λευκή 280ml ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
711 Σιλικόνη διαφανής 280ml ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
712 Σιλικόνη σωληνάριο 80ml ΤΕΜ 3 1,54 € 4,62 €

Σιλικόνη αντιμουχλική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML



713 Σιλικόνη ACRYLAT 330gr ΤΕΜ 3 2,45 € 7,35 €
714 Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml ΤΕΜ 3 1,45 € 4,35 €
715 Φύσιγγα κενή 310ml ΤΕΜ 3 0,58 € 1,74 €
716 Εποξειδιακός στόκος 1kg ΤΕΜ 3 10,00 € 30,00 €
717 Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr ΤΕΜ 2 6,10 € 12,20 €
718 Ρητίνη ενέσιμη 1kg ΤΕΜ 2 21,50 € 43,00 €
719 Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg ΤΕΜ 2 55,50 € 111,00 €
720 Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg ΤΕΜ 2 55,50 € 111,00 €
721 Κονία στεγανωποίησης 5kg ΤΕΜ 2 5,85 € 11,70 €
722 Κονία στεγανωποίησης 25kg ΤΕΜ 2 22,50 € 45,00 €
723 Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt ΤΕΜ 2 53,00 € 106,00 €
724 Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt ΤΕΜ 2 14,20 € 28,40 €
725 Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt ΤΕΜ 2 3,40 € 6,80 €
726 Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt ΤΕΜ 2 16,40 € 32,80 €
727 Ρητίνη βελτιωτική 5lt ΤΕΜ 3 15,99 € 47,97 €
728 Ρητίνη βελτιωτική 10lt ΤΕΜ 3 28,00 € 84,00 €
729 Ρητίνη βελτιωτική 20lt ΤΕΜ 3 54,60 € 163,80 €
730 Μίνιο υδραυλικών 250ml ΤΕΜ 3 3,90 € 11,70 €
731 Βόρακας 120gr ΤΕΜ 3 1,70 € 5,10 €
732 Γομαλάκα 200ml ΤΕΜ 3 7,70 € 23,10 €
733 Γομαλάκα 60ml ΤΕΜ 3 3,40 € 10,20 €
734 Αλοιφή χαλκού 125gr ΤΕΜ 3 1,85 € 5,55 €
735 Αποφρακτικό 900gr ΤΕΜ 3 4,24 € 12,72 €
736 Αποφρακτικό 1800gr ΤΕΜ 3 5,88 € 17,64 €
737 Καθαριστικό βόθρων 5kg ΤΕΜ 2 39,00 € 78,00 €

ΣΥΝΙΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 19.986,93
ΟΜΑΔΑ Η: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2)

738 Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg ΤΕΜ 800 7,50 € 6.000,00 €
739 Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg ΤΕΜ 800 9,00 € 7.200,00 €

ΣΥΝΙΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 13.200,00

ΟΜΑΔΑ Θ: Υλικά οδικής σήμανσης  (CPV 34922100-7)

740 Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στην άσφαλτο ΤΕΜ 200 15,40 € 3.080,00 €
741 Πινακίδα Ρ_7, Ρ_27-29, Ρ_39-42, Ρ50α, Ρ_47-55, διαμέτρου 0,45 m ΤΕΜ 70 16,00 € 1.120,00 €
742 Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,60m ΤΕΜ 70 16,00 € 1.120,00 €
743 Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,90m ΤΕΜ 70 16,00 € 1.120,00 €
744 Πινακίδα  Π-4,Π-5,Π-60 ΤΕΜ 70 22,00 € 1.540,00 €
745 Πινακίδα Π-21,Π-25 ΤΕΜ 70 25,00 € 1.750,00 €
746 Πινακίδα  Πληροφοριακή ΤΕΜ 70 100,00 € 7.000,00 €



747 Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια ΤΕΜ 80 8,00 € 640,00 €
748 Πινακίδα αρίθμησης ΤΕΜ 80 3,01 € 240,80 €
749 Κώνοι ασφαλείας ύψους 50εκ. ΤΕΜ 100 7,30 € 730,00 €
750 Κώνοι ασφαλείας ύψους 70εκ. ΤΕΜ 100 10,57 € 1.057,00 €
751 Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας ΤΕΜ 20 60,00 € 1.200,00 €
752 Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ ΤΕΜ 50 28,00 € 1.400,00 €
753 Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ ΤΕΜ 50 20,00 € 1.000,00 €

754 ΤΕΜ 50 20,00 € 1.000,00 €

755 ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΕΜ 28 42,00 € 1.176,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 25.173,80
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 239.516,13

ΦΠΑ 24% 57.483,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 297.000,00

δικαίωμα προαίρεσης 76.697,17

373.697,18

(δαπάνη 301.368,69 +ΦΠΑ 72.328,49)

Άγιοι Ανάργυροι,

Η Προϊστάμενη Άγιοι Ανάργυροι,

του Τμήματος Μελετών η συντάκτρια 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ

πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Άγιοι Ανάργυροι,

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Σύνολο δαπάνης ΜΕ δικαίωμα 
προαίρεσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.Μ.        63/ 2021
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά- (CPV 44100000-1) 

1 Μ2 8 18,00 € 144,00 €

2 Μ2 10 20,00 € 200,00 €

3 Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή καλντερίμι Μ2 5 10,00 € 50,00 €

4 Μ2 5 11,00 € 55,00 €

5 Μ2 5 11,00 € 55,00 €

6 Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων Μ2 5 14,00 € 70,00 €
7 Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού σχεδίου διαφόρων  αποχρώσεων Μ2 9 13,00 € 117,00 €
8 Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 25cm ΜΜ 6 4,00 € 24,00 €
9 Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 30cm ΜΜ 6 7,00 € 42,00 €

10 Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 2cm M2 5 40,00 € 200,00 €
11 Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων διαστάσεων και πάχους 3cm M2 5 60,00 € 300,00 €

12 Μ3 1 90,00 € 90,00 €

13 ΤΕΜ 38 0,65 € 24,70 €

14 ΤΕΜ 25 0,15 € 3,75 €

15 ΤΕΜ 25 0,80 € 20,00 €

16 Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 12.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 5 2,00 € 10,00 €
17 Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 9.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 5 2,50 € 12,50 €
18 Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 (GKI) 12.5mm, κατά το πρότυπο ΕΝ 520 M2 5 3,00 € 15,00 €
19 Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm Μ2 5 16,00 € 80,00 €
20 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm ΜΜ 5 1,40 € 7,00 €

Πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, εφυαλωμένα, λευκής μάζας, 
υδατοαπορροφητικότητας Ε > 10%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", λευκά ή 
έγχρωμα οποιωνδήποτε διαστάσεων
Πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, 
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας Ε < 0,5%, αντοχής σε έντονη απότριψη 
"GROUP 4", οποιωνδήποτε διαστάσεων

Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, 
παρκέ, τακάκι, χελώνα κλπ)

Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, 
εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001

Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK, διστάσεων 
60x25x10/15/20 cm, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου 
προτύπου EN 771-4 και να φέρουν τη σήμανση CE.
Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17Χ17Χ34/37cm, πλήρως συμμορφωμένοι με 
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3:2003
Τούβλα (τύπου Ν1 & Ν2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1-2003 «Στοιχεία 
Τοιχοποιίας από Άργιλο»
Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19Χ9Χ6cm, σε διάφορους 
χρωματισμούς



21 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x50x0,6 mm ΜΜ 5 1,40 € 7,00 €
22 Ορθοστάτες CW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x50x0,6 mm ΜΜ 5 1,60 € 8,00 €
23 Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 50x40x0,6 mm ΜΜ 5 1,10 € 5,50 €
24 Στρωτήρες UW κατά EN14195 & DIN 18182 T1 75x40x0,6 mm ΜΜ 5 1,35 € 6,75 €
25 Υαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 ΤΕΜ 13 2,00 € 26,00 €
26 Άμμος Μπετόν (Big Bag) ΤΕΜ 25 35,00 € 875,00 €
27 Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) ΤΕΜ 25 60,00 € 1.500,00 €
28 Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β. ΤΕΜ 25 50,00 € 1.250,00 €
29 Ασβέστης (Big Bag) ΤΕΜ 50 85,00 € 4.250,00 €
30 Ασβέστης (σε σακί) KG 50 0,70 € 35,00 €
31 Γαρμπίλι (Big Bag) ΤΕΜ 25 35,00 € 875,00 €

32 KG 38 1,00 € 38,00 €

33 Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε σακί 25 kg ΤΕΜ 38 10,00 € 380,00 €

34 Μάρμαρο (Big Bag) ΤΕΜ 25 62,00 € 1.550,00 €
35 Μάρμαρο (σε σακί 35kg) ΤΕΜ 25 2,50 € 62,50 €
36 Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως KG 25 0,50 € 12,50 €

37 ΤΕΜ 25 15,00 € 375,00 €

38 Τσιμέντο Λευκό 50kg ΤΕΜ 13 15,00 € 195,00 €
39 Τσιμέντο Λευκό 25kg ΤΕΜ 13 8,00 € 104,00 €
40 Τσιμέντο Μαύρο 50kg ΤΕΜ 13 8,00 € 104,00 €
41 Τσιμέντο Μαύρο 25kg ΤΕΜ 13 4,80 € 62,40 €
42 Τσιμέντο ταχείας πήξεως KG 8 2,80 € 22,40 €
43 Χαλίκι (Big Bag) ΤΕΜ 25 35,00 € 875,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 14.139,00

ΟΜΑΔΑ Β: Ετοιμο σκυρόδεμα (CPV 44114100-3)

44 Μ3 18 70,00 € 1.260,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 1.260,00

ΟΜΑΔΑ Γ: Σιδηρικά  (CPV 44316000-8)

45 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 50 7,80 € 390,00 €
46 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 50 11,70 € 585,00 €
47 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 50 15,60 € 780,00 €
48 Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 0,5mm) TEM 50 19,50 € 975,00 €
49 Γωνία 20Χ3 KG 5 0,82 € 4,10 €

Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την αρμολόγηση πλακιδίων 
τοίχου ή δαπέδου, για πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες 
ακρυλικής βάσης. Κατηγορία C2Ε κατά ΕΝ 12004 (τεμ 25 kg)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και διάστρωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή χωρίς, σκυροδέματος κατηγορίας  C12/15



50 Γωνία 30Χ3 KG 5 0,81 € 4,05 €
51 Γωνία 40Χ4 KG 5 0,80 € 4,00 €
52 Γωνία 50Χ5 KG 5 0,82 € 4,10 €
53 Γωνία 60Χ6 KG 5 0,82 € 4,10 €
54 Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 32mm ΤΕΜ 10 91,50 € 915,00 €
55 Καμπύλη Φ21 ΤΕΜ 5 0,95 € 4,75 €
56 Καμπύλη Φ33 ΤΕΜ 5 0,70 € 3,50 €
57 Καμπύλη Φ42 ΤΕΜ 5 0,82 € 4,10 €
58 Καμπύλη Φ48 ΤΕΜ 5 0,95 € 4,75 €
59 Καμπύλη Φ60 ΤΕΜ 5 1,29 € 6,45 €
60 Σιδηρόβεργα Καρρέ 14Χ14 KG 5 0,81 € 4,05 €
61 Σιδηρόβεργα Καρρέ 16Χ16 KG 5 0,80 € 4,00 €
62 Κ.Β.Τ. 40Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
63 Κ.Β.Τ. 60Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
64 Κ.Β.Τ. 60Χ60Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
65 Κ.Β.Τ.80Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
66 Κ.Β.Τ. 80Χ80Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
67 Κ.Β.Τ. 100Χ100Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου) KG 5 0,84 € 4,20 €
68 Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 1,70 € 8,50 €
69 Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 2,06 € 10,30 €
70 Λάμα 14Χ3 (απλός χάλυβας) KG 5 0,95 € 4,75 €
71 Λάμα 20Χ4 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
72 Λάμα 25Χ5 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
73 Λάμα 30Χ3 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
74 Λάμα 30Χ5 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
75 Λάμα 40Χ3 (απλός χάλυβας) KG 5 0,90 € 4,50 €
76 Λάμα 40Χ5 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
77 Λάμα 40Χ8 (απλός χάλυβας) KG 5 0,81 € 4,05 €
78 Λάμα 50Χ3 (απλός χάλυβας) KG 5 0,90 € 4,50 €
79 Λάμα 50Χ5 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
80 Λάμα 50Χ8 (απλός χάλυβας) KG 5 0,85 € 4,25 €
81 Λαμαρίνα 1Χ2Χ1,25 DCP KG 5 1,02 € 5,10 €
82 Λαμαρίνα 1,25Χ2,50Χ1,25 DCP KG 5 1,02 € 5,10 €
83 Λαμαρίνα 1Χ2Χ3,00 Κριθαράκι KG 5 0,92 € 4,60 €
84 Λαμαρίνα 1,25Χ2,5Χ3,00 Κριθαράκι KG 5 0,92 € 4,60 €
85 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 0,8m ΤΕΜ 5 1,25 € 6,25 €
86 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,00m ΤΕΜ 5 1,46 € 7,30 €
87 Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm μήκους 1,2m ΤΕΜ 5 1,75 € 8,75 €
88 Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm ΤΕΜ 5 9,98 € 49,90 €



89 ΠΙ Διάτρητο 30Χ15 με τετραγωνικής διατομής οπή 14x14 mm ΜΜ 5 2,00 € 10,00 €
90 Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm ΤΕΜ 5 2,20 € 11,00 €
91 ΤΕΜ 5 22,05 € 110,25 €
92 Στρ/στό 20Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 0,86 € 4,30 €
93 Στρ/στό 30Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 1,27 € 6,35 €
94 Στρ/στό 38Χ38 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 1,64 € 8,20 €
95 Στρ/στό 40Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 1,35 € 6,75 €
96 Στρ/στό 40Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 1,51 € 7,55 €
97 Στρ/στό 60Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 2,09 € 10,45 €
98 Στρ/στό 60Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 2,15 € 10,75 €
99 Στρ/στό 80Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 2,40 € 12,00 €

100 Στρ/στό 100Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 2,92 € 14,60 €
101 Στρ/στό 120Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου) ΜΜ 5 3,93 € 19,65 €
102 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8 KG 5 0,92 € 4,60 €
103 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10 KG 5 0,86 € 4,30 €
104 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12 KG 5 0,85 € 4,25 €
105 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16 KG 5 0,82 € 4,10 €
106 Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18 KG 5 0,85 € 4,25 €
107 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8 KG 5 0,99 € 4,95 €
108 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10 KG 5 0,99 € 4,95 €
109 Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12 KG 5 0,99 € 4,95 €
110 ΤΑΦ Σιδήρου 25Χ3 KG 5 0,99 € 4,95 €
111 ΤΑΦ Σιδήρου 30Χ4 KG 5 0,86 € 4,30 €
112 ΤΑΦ Σιδήρου 35Χ5 KG 5 0,91 € 4,55 €
113 ΤΑΦ Σιδήρου 40Χ5 KG 5 0,85 € 4,25 €
114 Υποδοχή 40Χ30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ 5 6,81 € 34,05 €
115 Υποδοχή 40Χ40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ 5 9,07 € 45,35 €
116 Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. ΜΜ 5 0,97 € 4,85 €
117 Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. ΜΜ 5 1,18 € 5,90 €
118 Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. ΜΜ 5 1,51 € 7,55 €
119 Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. ΜΜ 5 1,74 € 8,70 €
120 Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. ΜΜ 5 2,04 € 10,20 €
121 Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. ΜΜ 5 3,31 € 16,55 €
122 Σιδηροσωλήνας Φ76,1 Χ 2,5 χιλ ΤΕΜ 5 29,30 € 146,50 €
123 Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 5 1,76 € 8,80 €
124 Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 5 2,02 € 10,10 €
125 Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ 5 2,55 € 12,75 €
126 Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 mm) ΜΜ 5 5,60 € 28,00 €
127 Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 50mmX50mm ΜΜ 8 3,50 € 28,00 €

Πλέγμα Γαλβανιζέ 5Χ10 (2mΧ5m), πάχους 3mm



128 Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας ΤΕΜ 8 1,50 € 12,00 €
129 Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 1,12m ΤΕΜ 8 80,00 € 640,00 €
130 Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m ΤΕΜ 10 230,00 € 2.300,00 €
131 Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 1.00μ Μ2 5 3,00 € 15,00 €
132 Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm ΜΜ 10 0,20 € 2,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 7.502,65
ΟΜΑΔΑ Δ: Χρώματα  (CPV 44810000-1) Μικροεργαλεία (CPV 44500000-5)

133 Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 10lt ΤΕΜ 88 26,00 € 2.288,00 €
134 Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 10lt ΤΕΜ 88 32,00 € 2.816,00 €
135 Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες αποχρώσεις) ΤΕΜ 13 5,00 € 65,00 €
136 Ρiπολίνη νερού λευκή 2,5lt ΤΕΜ 20 24,00 € 480,00 €
137 Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt ΤΕΜ 20 19,00 € 380,00 €
138 Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt ΤΕΜ 20 22,00 € 440,00 €
139 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml ΤΕΜ 20 7,50 € 150,00 €
140 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt ΤΕΜ 20 22,00 € 440,00 €
141 Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml ΤΕΜ 20 8,50 € 170,00 €
142 Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt ΤΕΜ 20 25,00 € 500,00 €
143 Αστάρι Νερού 10lt ΤΕΜ 20 35,00 € 700,00 €
144 Αστάρια Μετάλλων 2,5lt ΤΕΜ 20 19,00 € 380,00 €
145 Μίνιο 5Kg ΤΕΜ 20 19,00 € 380,00 €
146 Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg ΤΕΜ 20 10,00 € 200,00 €

147 ΤΕΜ 10 0,40 € 4,00 €

148 ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 €

149 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 120mm ΜΜ 10 2,20 € 22,00 €
150 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 120mm ΜΜ 10 2,50 € 25,00 €
151 Πατόχαρτο τοίχου Νο 40 120mm ΜΜ 10 2,30 € 23,00 €
152 Πατόχαρτο τοίχου Νο  50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm ΜΜ 10 1,60 € 16,00 €
153 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 203mm ΜΜ 10 4,50 € 45,00 €
154 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 203mm ΜΜ 10 4,00 € 40,00 €
155 Πατόχαρτο τοίχου Νο   40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm ΜΜ 10 3,50 € 35,00 €
156 Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m ΜΜ 10 0,50 € 5,00 €
157 Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2'' ΤΕΜ 10 4,00 € 40,00 €
158 Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2'' ΤΕΜ 10 4,50 € 45,00 €
159 Πινέλο ίσιο 1'' ΤΕΜ 10 1,50 € 15,00 €
160 Πινέλο ίσιο 1 1/2'' ΤΕΜ 10 2,00 € 20,00 €
161 Πινέλο ίσιο 2'' ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 €
162 Πινέλο ίσιο 2 1/2'' ΤΕΜ 10 3,00 € 30,00 €

Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής Ρ40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 
280mm x 230mm.
Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής Ρ100/150/180/240/320/400/600/800/1000 
280mm x 230mm.



163 Πινέλο ίσιο 3'' ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 €
164 Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε όλες τις διαστάσεις ΤΕΜ 10 0,80 € 8,00 €
165 Ρολά τύπου ROLLEX Νο18 Ακούρευτο Κομπλέ ΤΕΜ 10 15,00 € 150,00 €
166 Ρολά τύπου ROLLEX Νο24 Ακούρευτο Κομπλέ ΤΕΜ 10 18,00 € 180,00 €
167 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 €
168 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) ΤΕΜ 10 4,50 € 45,00 €
169 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 2 ΤΕΜ 10 2,00 € 20,00 €
170 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 4 ΤΕΜ 10 2,00 € 20,00 €
171 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 €
172 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 ΤΕΜ 10 3,00 € 30,00 €
173 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 €

174 ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 €

175 ΤΕΜ 10 1,60 € 16,00 €

176 ΤΕΜ 10 2,00 € 20,00 €

177 ΤΕΜ 10 3,70 € 37,00 €

178 ΤΕΜ 10 4,30 € 43,00 €

179 ΤΕΜ 10 9,20 € 92,00 €

180 ΤΕΜ 10 11,70 € 117,00 €

181 ΤΕΜ 10 14,20 € 142,00 €

182 Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 €
183 Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) ΤΕΜ 10 2,00 € 20,00 €
184 Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) ΤΕΜ 10 1,50 € 15,00 €
185 Ξεσκονίστρες ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 €
186 White Spirit (νέφτι) LT 10 2,00 € 20,00 €
187 Aσταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους και ταράτσες LT 10 4,50 € 45,00 €
188 Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) ΤΕΜ 10 10,00 € 100,00 €

189 ΤΕΜ 20 60,00 € 1.200,00 €

190 κιλά 18 2,30 € 41,40 €

191 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 ΤΕΜ 25 1,30 € 32,50 €
192 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 ΤΕΜ 25 1,60 € 40,00 €
193 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 ΤΕΜ 25 3,30 € 82,50 €
194 Λουκέτο 50mm ΤΕΜ 15 8,00 € 120,00 €

Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας
Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας
Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας
Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική 
επιφάνεια από υψηλής ποιότητας μέταλλο

Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε κάθε 
δομική επιφάνεια και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C)
Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο παλαιάς 
διαγράμμισης)



195 Λουκέτο 70mm ΤΕΜ 10 14,00 € 140,00 €
196 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ ΤΕΜ 38 20,00 € 760,00 €
197 Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm ΤΕΜ 13 7,00 € 91,00 €
198 Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας No 20 ΤΕΜ 13 7,00 € 91,00 €
199 Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό ΤΕΜ 13 17,00 € 221,00 €
200 Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια ΤΕΜ 13 3,50 € 45,50 €
201 Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα νούμερα ΤΕΜ 13 10,00 € 130,00 €
202 Μετροταινία μεταλλική 5m ΤΕΜ 13 6,00 € 78,00 €
203 Μετροταινία μεταλλική 7m ΤΕΜ 13 8,00 € 104,00 €
204 Μετροταινία μεταλλική 10m ΤΕΜ 13 12,00 € 156,00 €
205 Καλέμι ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
206 Βελόνι ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
207 Πριτσιναδόρος ΤΕΜ 1 14,00 € 14,00 €
208 Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ) ΚΟΥΤΙ 5 8,00 € 40,00 €
209 Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια ΤΕΜ 1 20,00 € 20,00 €
210 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 9,50 € 76,00 €
211 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 12,00 € 96,00 €
212 Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 12,00 € 96,00 €
213 Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 16,00 € 128,00 €
214 Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 1,20 € 9,60 €
215 Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 8 1,20 € 9,60 €
216 Ντίζα Μ20 ΤΕΜ 13 3,50 € 45,50 €
217 Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα Μ20 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 0,12 € 1,20 €
218 Στριφώνια 10Χ100mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 10 22,00 € 220,00 €
219 Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με καστάνια Cr-V Νο 8 - 32 ΤΕΜ 1 150,00 € 150,00 €
220 Ταινίες σημάνσεως ΤΕΜ 3 3,50 € 10,50 €
221 Γυαλιά προστασίας ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
222 Τρυπάνια σιδήρου 4mm ΤΕΜ 4 1,50 € 6,00 €
223 Τρυπάνια σιδήρου 5mm ΤΕΜ 5 2,00 € 10,00 €
224 Τρυπάνια σιδήρου 6mm ΤΕΜ 5 2,30 € 11,50 €
225 Τρυπάνια σιδήρου 8mm ΤΕΜ 5 4,00 € 20,00 €
226 Τρυπάνια σιδήρου 10mm ΤΕΜ 5 5,50 € 27,50 €
227 Τρυπάνια σιδήρου 12mm ΤΕΜ 5 8,00 € 40,00 €
228 Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) ΚΟΥΤΙ 5 2,50 € 12,50 €
229 Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Wat ΤΕΜ 1 65,00 € 65,00 €
230 Φλόγιστρο ΤΕΜ 1 38,00 € 38,00 €
231 Αεροπίσtολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm) ΤΕΜ 1 50,00 € 50,00 €
232 Αντισκωριακό σπρέι ΤΕΜ 3 6,00 € 18,00 €
233 Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €



234 Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου ΤΕΜ 1 8,00 € 8,00 €
235 Στριφώνια 80Χ120mm (κουτί 250τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 22,00 € 66,00 €
236 Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250 TEM 5 50,00 € 250,00 €
237 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό) TEM 5 2,50 € 12,50 €
238 Ηλεκτρόδια Ν2.5 κουτί 4kg ΤΕΜ 3 13,50 € 40,50 €
239 Συλικόνη βαφόμενη ΤΕΜ 3 1,20 € 3,60 €
240 Συλικόνη διάφανη 280-300ml ΤΕΜ 3 2,50 € 7,50 €
241 Πιστόλι σιλικόνης ΤΕΜ 1 6,00 € 6,00 €
242 Καρόβιδες 6Χ70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 13,00 € 39,00 €
243 Καρόβιδες γαλβανισμένες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 35,00 € 105,00 €
244 Παξιμάδια για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 4,00 € 12,00 €
245 Παξιμάδια για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 6,00 € 18,00 €
246 Ροδέλες για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 7,00 € 21,00 €
247 Ροδέλες για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ 3 8,00 € 24,00 €
248 Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα TEM. 3 9,00 € 27,00 €
249 Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό ΖΕΥΓΟΣ 3 8,00 € 24,00 €
250 Κλειδαριά περαστή ΤΕΜ. 3 6,00 € 18,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 16.358,40
 OMAΔΑ Ε: Υαλοπίνακες  (CPV 45441000-0)

251 Μ2 5 19,50 € 97,50 €

252 Μ2 5 27,20 € 136,00 €

253 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm Μ2 5 31,00 € 155,00 €

254 Μ2 5 39,00 € 195,00 €

255 Μ2 5 45,00 € 225,00 €

256 Μ2 5 56,00 € 280,00 €

257 Μ2 4 73,00 € 292,00 €

258 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm Μ2 4 168,00 € 672,00 €

259 Μ2 4 50,00 € 200,00 €

260 Μ2 3 54,00 € 162,00 €

261 Μ2 3 84,00 € 252,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 2.666,50
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)  (CPV 03419000-0)

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη 
+ 3 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + 
μεμβράνη + 5 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + 
μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + 
μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)



262 Μ3 5 810,00 € 4.050,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 4.050,00
ΟΜΑΔΑ Ζ: Υδραυλικά Είδη   (CPV 44115210-4)

263 Καναβι Α πλεξούδα ΤΕΜ 1 1,10 € 1,10 €
264 Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ ΤΕΜ 1 5,50 € 5,50 €
265 Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
266 Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών ΤΕΜ 1 0,80 € 0,80 €
267 Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" ΤΕΜ 1 0,90 € 0,90 €
268 Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" ΤΕΜ 1 1,25 € 1,25 €
269 Μαστοί ορειχάλκινοι 1" ΤΕΜ 1 1,90 € 1,90 €
270 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 ΜΜ 1 3,00 € 3,00 €
271 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 ΜΜ 1 4,00 € 4,00 €
272 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 ΜΜ 1 5,20 € 5,20 €
273 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 ΜΜ 1 6,90 € 6,90 €
274 Ταφ χαλκού Φ15 ΤΕΜ 1 0,50 € 0,50 €
275 Ταφ χαλκού Φ18 ΤΕΜ 1 0,80 € 0,80 €
276 Ταφ χαλκού Φ22 ΤΕΜ 1 1,40 € 1,40 €
277 Ταφ χαλκού Φ28 ΤΕΜ 1 2,20 € 2,20 €
278 Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 1 1,40 € 1,40 €
279 Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 1 2,20 € 2,20 €
280 Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
281 Μούφες χαλκού Φ15 ΤΕΜ 1 0,15 € 0,15 €
282 Μούφες χαλκού Φ18 ΤΕΜ 1 0,30 € 0,30 €
283 Μούφες χαλκού Φ22 ΤΕΜ 1 0,45 € 0,45 €
284 Μούφες χαλκού Φ28 ΤΕΜ 1 0,90 € 0,90 €
285 Αλοιφές διαφόρων ειδών ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
286 Κολήσεις χαλκού BRIDIT ΤΕΜ 1 19,70 € 19,70 €
287 Φιάλη Προπανίου ΤΕΜ 1 7,30 € 7,30 €
288 Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. ΤΕΜ 1 1,10 € 1,10 €
289 Τσέρκια διάτριτα Νο 12 ΤΕΜ 1 2,70 € 2,70 €
290 Τσέρκια διάτριτα Νο 16 ΤΕΜ 1 4,00 € 4,00 €
291 Καρφιά διαφόρων διατομών ΤΕΜ 1 4,20 € 4,20 €
292 Βάνα σφαιρική 1/2" ΤΕΜ 1 2,90 € 2,90 €
293 Βάνα σφαιρική 3/4" ΤΕΜ 1 4,20 € 4,20 €
294 Βάνα σφαιρική 1" ΤΕΜ 1 6,70 € 6,70 €
295 Βάνα σφαιρική 1 1/4" ΤΕΜ 1 10,10 € 10,10 €
296 Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιομένες διάφορες ΤΕΜ 1 1,25 € 1,25 €
297 Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με μανόμετρο ΤΕΜ 1 27,00 € 27,00 €

Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις 
(υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία



298 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 ΜΜ 1 1,02 € 1,02 €
299 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 ΜΜ 1 1,28 € 1,28 €
300 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 ΜΜ 1 2,68 € 2,68 €
301 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 ΜΜ 1 4,08 € 4,08 €
302 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 ΜΜ 1 5,90 € 5,90 €
303 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 ΜΜ 1 7,69 € 7,69 €
304 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 ΜΜ 1 13,61 € 13,61 €
305 Επιτοίχειο καζανάκι ΤΕΜ 1 17,65 € 17,65 €

306 ΤΕΜ 1 5,03 € 5,03 €

307 ΤΕΜ 1 7,82 € 7,82 €

308 ΤΕΜ 1 11,06 € 11,06 €

309 ΤΕΜ 1 18,05 € 18,05 €

310 ΤΕΜ 1 24,36 € 24,36 €

311 ΤΕΜ 1 3,21 € 3,21 €

312 ΤΕΜ 1 4,54 € 4,54 €

313 ΤΕΜ 1 6,36 € 6,36 €

314 ΤΕΜ 1 10,02 € 10,02 €

315 ΤΕΜ 1 15,56 € 15,56 €

316 ΤΕΜ 1 3,16 € 3,16 €

317 ΤΕΜ 1 4,47 € 4,47 €

318 ΤΕΜ 1 6,16 € 6,16 €

319 ΤΕΜ 1 10,02 € 10,02 €

320 ΤΕΜ 1 15,56 € 15,56 €

321 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2 ΤΕΜ 1 5,07 € 5,07 €

322 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4 ΤΕΜ 1 7,30 € 7,30 €

323 Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1'' X 1'' ΤΕΜ 1 10,45 € 10,45 €

324 ΤΕΜ 1 17,76 € 17,76 €

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN40, DN 1 1/2''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό 
PN25, DN 1 1/2''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1/2
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 3/4
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1 1/4''
Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, 
DN 1 1/2''

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 11/4'' X 
11/4''



325 ΤΕΜ 1 40,54 € 40,54 €

326 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,20 € 3,20 €
327 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,56 € 3,56 €
328 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,60 € 3,60 €
329 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 4,00 € 4,00 €
330 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,42 € 3,42 €
331 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,62 € 3,62 €
332 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,64 € 3,64 €
333 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 3,94 € 3,94 €
334 Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 5,44 € 5,44 €
335 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 ΤΕΜ 1 4,94 € 4,94 €
336 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 4,94 € 4,94 €
337 Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 5,62 € 5,62 €
338 Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 ΤΕΜ 1 7,76 € 7,76 €
339 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 11,26 € 11,26 €
340 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 ΤΕΜ 1 5,72 € 5,72 €
341 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 ΤΕΜ 1 7,74 € 7,74 €
342 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 ΤΕΜ 1 10,42 € 10,42 €
343 Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 ΤΕΜ 1 10,82 € 10,82 €
344 Γωνιία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 4,66 € 4,66 €
345 Γωνιία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,40 € 5,40 €
346 Γωνιία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,44 € 5,44 €
347 Γωνιία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 6,50 € 6,50 €
348 Γωνιία θηλυκή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 1 13,10 € 13,10 €
349 Γωνιία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 4,74 € 4,74 €
350 Γωνιία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,44 € 5,44 €
351 Γωνιία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,36 € 5,36 €
352 Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 5,60 € 5,60 €
353 Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 6,52 € 6,52 €
354 Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 6,54 € 6,54 €
355 Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 13,26 € 13,26 €
356 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 ΤΕΜ 1 7,54 € 7,54 €
357 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 ΤΕΜ 1 7,60 € 7,60 €
358 TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 6,92 € 6,92 €
359 TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,46 € 7,46 €
360 TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,56 € 7,56 €
361 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 6,94 € 6,94 €
362 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,64 € 7,64 €

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 11/2'' X 
11/2''



363 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,86 € 7,86 €
364 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 9,04 € 9,04 €
365 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 7,04 € 7,04 €
366 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 3,00 € 3,00 €
367 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 8,16 € 8,16 €
368 Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,86 € 5,86 €
369 Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 6,02 € 6,02 €
370 Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 6,02 € 6,02 €
371 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 3,94 € 3,94 €
372 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,82 € 5,82 €
373 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 6,30 € 6,30 €
374 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,76 € 5,76 €
375 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 1 6,30 € 6,30 €
376 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 9,22 € 9,22 €
377 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ 1 9,94 € 9,94 €
378 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 1 15,44 € 15,44 €
379 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 4,52 € 4,52 €
380 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,82 € 5,82 €
381 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 6,30 € 6,30 €
382 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,76 € 5,76 €
383 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 1 6,30 € 6,30 €
384 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 8,70 € 8,70 €
385 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ 1 9,94 € 9,94 €
386 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 1 15,44 € 15,44 €
387 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 5,90 € 5,90 €
388 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,20 € 7,20 €
389 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 7,86 € 7,86 €
390 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,20 € 7,20 €
391 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ 1 7,88 € 7,88 €
392 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 10,74 € 10,74 €
393 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 1 16,66 € 16,66 €
394 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 7,54 € 7,54 €
395 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 10,04 € 10,04 €
396 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
397 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 ΤΕΜ 1 15,22 € 15,22 €
398 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 24,34 € 24,34 €
399 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 8,12 € 8,12 €
400 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 10,74 € 10,74 €
401 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ 1 11,46 € 11,46 €



402 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 10,74 € 10,74 €
403 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ 1 16,22 € 16,22 €
404 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ 1 28,62 € 28,62 €
405 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 10,22 € 10,22 €
406 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 14,02 € 14,02 €
407 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 13,96 € 13,96 €
408 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ 1 13,98 € 13,98 €
409 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ 1 22,72 € 22,72 €
410 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 38,60 € 38,60 €
411 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 6,42 € 6,42 €
412 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ 1 8,74 € 8,74 €
413 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ 1 8,74 € 8,74 €
414 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ 1 8,74 € 8,74 €
415 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ 1 13,86 € 13,86 €
416 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 22,42 € 22,42 €
417 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 6,96 € 6,96 €
418 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,80 € 7,80 €
419 Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ 1 7,76 € 7,76 €
420 Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 3,60 € 3,60 €
421 Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 1 3,96 € 3,96 €
422 Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 4,30 € 4,30 €
423 Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 7,62 € 7,62 €
424 Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 10,62 € 10,62 €
425 Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 1 13,44 € 13,44 €
426 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 ΤΕΜ 1 4,52 € 4,52 €
427 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 6,06 € 6,06 €
428 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 ΤΕΜ 1 6,06 € 6,06 €
429 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 ΤΕΜ 1 9,52 € 9,52 €
430 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 ΤΕΜ 1 13,60 € 13,60 €
431 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 16,64 € 16,64 €
432 ΤΑΥ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 5,40 € 5,40 €
433 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 1 6,94 € 6,94 €
434 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 6,94 € 6,94 €
435 ΤΑΥ θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 ΤΕΜ 1 11,84 € 11,84 €
436 ΤΑΥ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 16,44 € 16,44 €
437 ΤΑΥ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 1 20,22 € 20,22 €
438 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ 1 6,72 € 6,72 €
439 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 8,90 € 8,90 €
440 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ 1 8,90 € 8,90 €



441 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ 1 14,74 € 14,74 €
442 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ 1 19,34 € 19,34 €
443 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 23,90 € 23,90 €
444 Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 2,70 € 2,70 €
445 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 1 2,80 € 2,80 €
446 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ 1 3,96 € 3,96 €
447 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 3,10 € 3,10 €
448 Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 5,70 € 5,70 €
449 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 8,26 € 8,26 €
450 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ 1 8,40 € 8,40 €
451 Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 1 9,76 € 9,76 €
452 Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 2,70 € 2,70 €
453 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ 1 2,80 € 2,80 €
454 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ 1 4,32 € 4,32 €
455 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ 1 3,10 € 3,10 €
456 Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 5,62 € 5,62 €
457 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ 1 8,32 € 8,32 €
458 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ 1 8,76 € 8,76 €
459 Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
460 Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ 1 4,70 € 4,70 €
461 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ 1 4,74 € 4,74 €
462 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ 1 5,34 € 5,34 €
463 Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ 1 9,20 € 9,20 €
464 Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ 1 12,56 € 12,56 €
465 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ 1 14,82 € 14,82 €
466 Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1''x1/2'' ΤΕΜ 1 5,30 € 5,30 €
467 Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x1/2'' ΤΕΜ 1 3,56 € 3,56 €
468 Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 24x19x3/4'' ΤΕΜ 1 3,56 € 3,56 €
469 Συστολή διαστάσεως 3/4''x1/2'' ΤΕΜ 1 2,84 € 2,84 €
470 Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' ΤΕΜ 1 2,92 € 2,92 €
471 Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
472 Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' ΤΕΜ 1 2,92 € 2,92 €
473 Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' ΤΕΜ 1 2,18 € 2,18 €
474 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2'' ΤΕΜ 1 3,62 € 3,62 €
475 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2'' ΤΕΜ 1 3,62 € 3,62 €
476 Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2'' ΤΕΜ 1 3,62 € 3,62 €
477 Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου ΤΕΜ 1 31,32 € 31,32 €
478 Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 1 9,30 € 9,30 €
479 Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2''x24 ΤΕΜ 1 9,70 € 9,70 €



480 Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 1 6,42 € 6,42 €
481 Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο Ø 63 ΤΕΜ 1 45,12 € 45,12 €
482 Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 1 11,60 € 11,60 €
483 Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ 1 11,98 € 11,98 €
484 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm Μέτρο 1 0,72 € 0,72 €
485 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm Μέτρο 1 0,85 € 0,85 €
486 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm Μέτρο 1 1,05 € 1,05 €
487 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm Μέτρο 1 1,40 € 1,40 €
488 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm Μέτρο 1 1,79 € 1,79 €
489 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm Μέτρο 1 2,62 € 2,62 €
490 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm Μέτρο 1 4,58 € 4,58 €
491 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm Μέτρο 1 5,78 € 5,78 €
492 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm Μέτρο 1 7,55 € 7,55 €
493 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm Μέτρο 1 12,90 € 12,90 €
494 Καμπύλη 45º Ø 32mm ΤΕΜ 1 0,62 € 0,62 €
495 Καμπύλη 45º Ø 40mm ΤΕΜ 1 0,74 € 0,74 €
496 Καμπύλη 45º Ø 50mm ΤΕΜ 1 0,82 € 0,82 €
497 Καμπύλη 45º Ø 63mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
498 Καμπύλη 45º Ø 75mm ΤΕΜ 1 1,08 € 1,08 €
499 Καμπύλη 45º Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,46 € 1,46 €
500 Καμπύλη 45º Ø 125mm ΤΕΜ 1 2,36 € 2,36 €
501 Καμπύλη 45º Ø 140mm ΤΕΜ 1 6,16 € 6,16 €
502 Καμπύλη 45º Ø 160mm ΤΕΜ 1 7,35 € 7,35 €
503 Καμπύλη 45º Ø 200mm ΤΕΜ 1 18,82 € 18,82 €
504 Καμπύλη 67º Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,46 € 1,46 €
505 Καμπύλη 90º Ø 32mm ΤΕΜ 1 0,62 € 0,62 €
506 Καμπύλη 90º Ø 40mm ΤΕΜ 1 0,74 € 0,74 €
507 Καμπύλη 90º Ø 50mm ΤΕΜ 1 0,82 € 0,82 €
508 Καμπύλη 90º Ø 63mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
509 Καμπύλη 90º Ø 75mm ΤΕΜ 1 1,08 € 1,08 €
510 Καμπύλη 90º Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,46 € 1,46 €
511 Καμπύλη 90º Ø 125mm ΤΕΜ 1 2,36 € 2,36 €
512 Καμπύλη 90º Ø 140mm ΤΕΜ 1 6,16 € 6,16 €
513 Καμπύλη 90º Ø 160mm ΤΕΜ 1 0,84 € 0,84 €
514 Καμπύλη 90º Ø 200mm ΤΕΜ 1 0,84 € 0,84 €
515 Μούφα Ø 40mm ΤΕΜ 1 0,65 € 0,65 €
516 Μούφα Ø 50mm ΤΕΜ 1 0,60 € 0,60 €
517 Μούφα Ø 63mm ΤΕΜ 1 0,76 € 0,76 €
518 Μούφα Ø 75mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €



519 Μούφα Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,30 € 1,30 €
520 Μούφα Ø 125mm ΤΕΜ 1 1,95 € 1,95 €
521 ΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
522 ΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ 1 1,06 € 1,06 €
523 ΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ 1 1,15 € 1,15 €
524 ΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ 1 1,28 € 1,28 €
525 ΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ 1 1,32 € 1,32 €
526 ΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
527 ΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
528 ΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ 1 6,60 € 6,60 €
529 ΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ 1 9,12 € 9,12 €
530 ΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ 1 22,20 € 22,20 €
531 ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €
532 ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ 1 1,06 € 1,06 €
533 ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ 1 1,15 € 1,15 €
534 ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ 1 1,28 € 1,28 €
535 ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ 1 1,32 € 1,32 €
536 ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
537 ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
538 ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ 1 6,60 € 6,60 €
539 ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ 1 9,12 € 9,12 €
540 ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ 1 22,00 € 22,00 €
541 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
542 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
543 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
544 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
545 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
546 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
547 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ 1 1,75 € 1,75 €
548 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
549 Καπέλο Ø 50 ΤΕΜ 1 1,15 € 1,15 €
550 Καπέλο Ø 63 ΤΕΜ 1 1,32 € 1,32 €
551 Καπέλο Ø 75 ΤΕΜ 1 1,64 € 1,64 €
552 Καπέλο Ø 100 ΤΕΜ 1 2,06 € 2,06 €
553 Καπέλο Ø 125 ΤΕΜ 1 2,80 € 2,80 €
554 Τάπα Ø 40 ΤΕΜ 1 0,60 € 0,60 €
555 Τάπα Ø 50 ΤΕΜ 1 0,67 € 0,67 €
556 Τάπα Ø 63 ΤΕΜ 1 0,87 € 0,87 €
557 Τάπα Ø 75 ΤΕΜ 1 1,00 € 1,00 €



558 Τάπα Ø 100 ΤΕΜ 1 1,10 € 1,10 €
559 Τάπα Ø 125 ΤΕΜ 1 1,72 € 1,72 €
560 Τάπα Ø 140 ΤΕΜ 1 3,35 € 3,35 €
561 Τάπα Ø 160 ΤΕΜ 1 3,56 € 3,56 €
562 Τάπα Ø 200 ΤΕΜ 1 5,20 € 5,20 €
563 Τάπα Ø 125 με σωληνάκι ΤΕΜ 1 0,81 € 0,81 €
564 Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 ΤΕΜ 1 0,67 € 0,67 €
565 Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 ΤΕΜ 1 0,75 € 0,75 €
566 Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 ΤΕΜ 1 0,75 € 0,75 €
567 Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 ΤΕΜ 1 0,91 € 0,91 €
568 Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 ΤΕΜ 1 0,93 € 0,93 €
569 Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 ΤΕΜ 1 0,93 € 0,93 €
570 Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 ΤΕΜ 1 1,13 € 1,13 €
571 Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 ΤΕΜ 1 1,13 € 1,13 €
572 Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 ΤΕΜ 1 1,13 € 1,13 €
573 Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 ΤΕΜ 1 1,38 € 1,38 €
574 Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 ΤΕΜ 1 1,92 € 1,92 €
575 Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 ΤΕΜ 1 2,01 € 2,01 €
576 Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 ΤΕΜ 1 2,35 € 2,35 €
577 Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 ΤΕΜ 1 6,90 € 6,90 €
578 Διαστολές Ø 40/32 ΤΕΜ 1 0,72 € 0,72 €
579 Διαστολές Ø 50/32 ΤΕΜ 1 0,72 € 0,72 €
580 Διαστολές Ø 50/40 ΤΕΜ 1 0,72 € 0,72 €
581 Διαστολές Ø 50/63 ΤΕΜ 1 0,99 € 0,99 €
582 Διαστολές Ø 75/50 ΤΕΜ 1 0,99 € 0,99 €
583 Διαστολές Ø 75/63 ΤΕΜ 1 1,27 € 1,27 €
584 Διαστολές Ø 100/50 ΤΕΜ 1 1,35 € 1,35 €
585 Διαστολές Ø 100/63 ΤΕΜ 1 1,35 € 1,35 €
586 Διαστολές Ø 100/75 ΤΕΜ 1 1,35 € 1,35 €
587 Διαστολές Ø 100/125 ΤΕΜ 1 1,64 € 1,64 €
588 Διαστολές Ø 125/140 ΤΕΜ 1 2,40 € 2,40 €
589 Διαστολές Ø 125/160 ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
590 Διαστολές Ø 140/160 ΤΕΜ 1 2,60 € 2,60 €
591 Διαστολές Ø 200/125 ΤΕΜ 1 5,85 € 5,85 €
592 Διαστολές Ø 200/160 ΤΕΜ 1 5,85 € 5,85 €

593 Μέτρο 1 0,46 € 0,46 €

594 Μέτρο 1 0,46 € 0,46 €

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.



595 Μέτρο 1 0,57 € 0,57 €

596 Μέτρο 1 0,60 € 0,60 €

597 Μέτρο 1 0,87 € 0,87 €

598 Μέτρο 1 1,17 € 1,17 €

599 Μέτρο 1 1,40 € 1,40 €

600 Μέτρο 1 0,46 € 0,46 €

601 TEM 1 0,46 € 0,46 €

602 TEM 1 0,57 € 0,57 €

603 ΤΕΜ 1 0,60 € 0,60 €

604 ΤΕΜ 1 0,87 € 0,87 €

605 ΤΕΜ 1 1,17 € 1,17 €

606 ΤΕΜ 1 1,40 € 1,40 €

607 Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-90- 75-50 ΤΕΜ 1 4,50 € 4,50 €
608 Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 110-90-75 ΤΕΜ 1 9,00 € 9,00 €
609 Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 205-160-110 ΤΕΜ 1 17,70 € 17,70 €
610 Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 252-200-160 ΤΕΜ 1 42,40 € 42,40 €
611 Kαπάκι φρεατίου 200x200 ΤΕΜ 1 2,60 € 2,60 €
612 Kαπάκι φρεατίου 300x300 ΤΕΜ 1 5,50 € 5,50 €
613 Kαπάκι φρεατίου 400x400 ΤΕΜ 1 11,70 € 11,70 €
614 Kαπάκι φρεατίου 550x550 ΤΕΜ 1 38,80 € 38,80 €
615 Σχάρα φρεατίου 200x200 ΤΕΜ 1 2,60 € 2,60 €
616 Σχάρα φρεατίου 300x300 ΤΕΜ 1 5,50 € 5,50 €
617 Σχάρα φρεατίου 400x400 ΤΕΜ 1 11,70 € 11,70 €
618 Σχάρα φρεατίου 550x550 ΤΕΜ 1 38,80 € 38,80 €
619 Σιφώνι Ø 50 ΤΕΜ 1 4,00 € 4,00 €
620 Σιφώνι 20x20 ΤΕΜ 1 4,50 € 4,50 €

621 ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €

622 ΤΕΜ 1 5,15 € 5,15 €

623 ΤΕΜ 1 8,50 € 8,50 €

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγρ.ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm 
πάχους τοιχώματος 3mm πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ.Φ15mm, 
πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ16mm, 
πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, 
πάχους τοιχώματος 2mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, 
πάχους τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ28mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.
Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ32mm, 
πάχους τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 150x150x15mm και βάρος 1,5kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 200x200x20mm και βάρος 2kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 240x240x28mm και βάρος 4kg



624 ΤΕΜ 1 12,05 € 12,05 €

625 ΤΕΜ 1 14,80 € 14,80 €

626 ΤΕΜ 1 17,90 € 17,90 €

627 ΤΕΜ 1 23,90 € 23,90 €

628 ΤΕΜ 1 27,40 € 27,40 €

629 ΤΕΜ 1 37,80 € 37,80 €

630 ΤΕΜ 1 46,30 € 46,30 €

631 ΤΕΜ 1 63,30 € 63,30 €

632 ΤΕΜ 1 71,50 € 71,50 €

633 ΤΕΜ 1 88,50 € 88,50 €

634 ΤΕΜ 1 23,70 € 23,70 €

635 ΤΕΜ 1 36,70 € 36,70 €

636 ΤΕΜ 1 13,50 € 13,50 €

637 ΤΕΜ 1 22,90 € 22,90 €

638 ΤΕΜ 1 37,70 € 37,70 €

639 ΤΕΜ 1 45,80 € 45,80 €

640 ΤΕΜ 1 58,00 € 58,00 €

641 ΤΕΜ 1 70,00 € 70,00 €

642 ΤΕΜ 1 82,60 € 82,60 €

643 ΤΕΜ 1 117,50 € 117,50 €

644 ΤΕΜ 1 117,50 € 117,50 €

645 ΤΕΜ 1 167,60 € 167,60 €

646 ΤΕΜ 1 225,00 € 225,00 €

647 ΤΕΜ 1 303,50 € 303,50 €

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 240x320x28mm και βάρος 6kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x300x35mm και βάρος 7kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x400x35mm και βάρος 9kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x400x35mm και βάρος 12kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x35mm και βάρος 15kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x40mm και βάρος 17kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x600x40mm και βάρος 22kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x40mm και βάρος 28kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x700x40mm και βάρος 34kg
Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x40mm και βάρος 40kg
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσ. 30x30x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 32x32mm
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσεων 35x35x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 40x40mm
Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, εξωτερικών 
διαστάσεων 300x300x15mm και εσωτερικών διαστάσεων 26x26mm
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x300x40mm και βάρος 10kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 16kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x500x45mm και βάρος 18kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x50mm και βάρος 25kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x600x50mm και βάρος 30kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x50mm και βάρος 36kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x800x55mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x55mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 800x800x60mm και βάρος 65kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 900x900x60mm και βάρος 85kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x60mm και βάρος 120kg



648 ΤΕΜ 1 34,40 € 34,40 €

649 ΤΕΜ 1 43,70 € 43,70 €

650 ΤΕΜ 1 54,90 € 54,90 €

651 ΤΕΜ 1 84,70 € 84,70 €

652 ΤΕΜ 1 129,50 € 129,50 €

653 ΤΕΜ 1 158,00 € 158,00 €

654 ΤΕΜ 1 14,30 € 14,30 €

655 ΤΕΜ 1 58,00 € 58,00 €

656 ΤΕΜ 1 80,90 € 80,90 €

657 ΤΕΜ 1 126,00 € 126,00 €

658 ΤΕΜ 1 160,00 € 160,00 €

659 ΤΕΜ 1 160,00 € 160,00 €

660 ΤΕΜ 1 223,70 € 223,70 €

661 ΤΕΜ 1 273,50 € 273,50 €

662 ΤΕΜ 1 409,00 € 409,00 €

663 ΤΕΜ 1 474,00 € 474,00 €

664 ΤΕΜ 1 567,00 € 567,00 €

665 ΤΕΜ 1 52,50 € 52,50 €

666 ΤΕΜ 1 83,70 € 83,70 €

667 ΤΕΜ 1 120,00 € 120,00 €

668 ΤΕΜ 1 223,50 € 223,50 €

669 Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ ΤΕΜ 1 59,70 € 59,70 €
670 Μπαταρία λουτρού χρωμέ ΤΕΜ 1 66,50 € 66,50 €
671 Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ ΤΕΜ 1 44,40 € 44,40 €
672 Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ ΤΕΜ 1 36,80 € 36,80 €
673 Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ ΤΕΜ 1 38,30 € 38,30 €

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 200x1000x35mm και βάρος 12kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 250x1000x35mm και βάρος 18kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 300x1000x35mm και βάρος 22kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x1000x35mm και βάρος 34kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x1000x35mm και βάρος 50kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 660x960x60mm και βάρος 65kg
Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 τόνων με 
ράγες καν. 1000mm και βάρος 6kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 400x400x70mm και βάρος 24kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 500x500x70mm και βάρος 33kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x600x70mm και βάρος 48kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 600x800x70mm και βάρος 67kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 700x700x70mm και βάρος 67kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 800x800x75mm και βάρος 88kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 900x900x75mm και βάρος 100kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1000x1000x90mm και βάρος 158kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100x90mm και βάρος 180kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 1200x1200x90mm και βάρος 215kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με 
Ø400x75mm, βάρους 18kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
500x100mm και βάρος 30kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
800x100mm και βάρος 54kg
Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 
1000x100mm και βάρος 84kg



674 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ 1 30,50 € 30,50 €
675 Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική ΤΕΜ 1 23,30 € 23,30 €
676 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ 1 16,30 € 16,30 €
677 Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν ΤΕΜ 1 27,40 € 27,40 €
678 Ποδομπουτόν ΤΕΜ 1 92,30 € 92,30 €
679 Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών ΤΕΜ 1 9,28 € 9,28 €
680 Τηλέφωνο μπάνιου ΤΕΜ 1 3,90 € 3,90 €
681 Σπιράλ 120mm άσπρο ΤΕΜ 1 5,65 € 5,65 €
682 Κόλλα 125gr σωληνάριο ΤΕΜ 1 3,49 € 3,49 €
683 Κόλλα 250gr σωληνάριο ΤΕΜ 1 6,75 € 6,75 €
684 Κόλλα 500gr σωληνάριο ΤΕΜ 1 11,81 € 11,81 €
685 Κόλλα 1kgr Α.Π ΤΕΜ 1 16,59 € 16,59 €
686 Διαλυτής PVC-U/C 1Lt ΤΕΜ 1 11,60 € 11,60 €
687 Aφρός πολυουρεθάνης 12x500mL ΤΕΜ 1 5,95 € 5,95 €
688 Aφρός πολυουρεθάνης 12x750mL ΤΕΜ 1 6,55 € 6,55 €
689 Σιλικόνη αντιμουχλική Νº5 ΤΕΜ 1 3,50 € 3,50 €
690 ΤΕΜ 1 7,35 € 7,35 €
691 Σιλικόνη αντιμουχλική RF 999 ΤΕΜ 1 6,90 € 6,90 €
692 Eποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr ΤΕΜ 1 7,30 € 7,30 €
693 Eποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr ΤΕΜ 1 10,15 € 10,15 €
694 Κόλλα PVC διαφανής 250ml ΤΕΜ 1 4,20 € 4,20 €
695 Κόλλα PVC διαφανής 500ml ΤΕΜ 1 6,20 € 6,20 €
696 Κόλλα PVC GRAY 250ml ΤΕΜ 1 4,30 € 4,30 €
697 Κόλλα PVC GRAY 500ml ΤΕΜ 1 6,40 € 6,40 €
698 Κόλλα PVC λευκή 250ml ΤΕΜ 1 4,30 € 4,30 €
699 Κόλλα PVC λευκή 500ml ΤΕΜ 1 6,40 € 6,40 €
700 Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml ΤΕΜ 1 2,60 € 2,60 €
701 Κόλλα PRIMER PVC 236ml ΤΕΜ 1 4,20 € 4,20 €
702 Επισκευαστικό σοβά 5kg ΤΕΜ 1 2,60 € 2,60 €
703 Επισκευαστικό σοβά 25kg ΤΕΜ 1 9,65 € 9,65 €
704 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 5kg ΤΕΜ 1 3,45 € 3,45 €
705 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 25kg ΤΕΜ 1 13,50 € 13,50 €
706 Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο ΤΕΜ 1 9,40 € 9,40 €
707 Σοβάς πρώτης στρώσης ΤΕΜ 1 8,50 € 8,50 €
708 Tσιμέντο γκρι 4kg ΤΕΜ 1 1,96 € 1,96 €
709 Τσιμέντο λευκό 4kg ΤΕΜ 1 2,08 € 2,08 €
710 Σιλικόνη λευκή 280ml ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
711 Σιλικόνη διαφανής 280ml ΤΕΜ 1 2,50 € 2,50 €
712 Σιλικόνη σωληνάριο 80ml ΤΕΜ 1 1,54 € 1,54 €

Σιλικόνη αντιμουχλική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML



713 Σιλικόνη ACRYLAT 330gr ΤΕΜ 1 2,45 € 2,45 €
714 Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml ΤΕΜ 1 1,45 € 1,45 €
715 Φύσιγγα κενή 310ml ΤΕΜ 1 0,58 € 0,58 €
716 Εποξειδιακός στόκος 1kg ΤΕΜ 1 10,00 € 10,00 €
717 Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr ΤΕΜ 1 6,10 € 6,10 €
718 Ρητίνη ενέσιμη 1kg ΤΕΜ 1 21,50 € 21,50 €
719 Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg ΤΕΜ 1 55,50 € 55,50 €
720 Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg ΤΕΜ 1 55,50 € 55,50 €
721 Κονία στεγανωποίησης 5kg ΤΕΜ 1 5,85 € 5,85 €
722 Κονία στεγανωποίησης 25kg ΤΕΜ 1 22,50 € 22,50 €
723 Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt ΤΕΜ 1 53,00 € 53,00 €
724 Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt ΤΕΜ 1 14,20 € 14,20 €
725 Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
726 Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt ΤΕΜ 1 16,40 € 16,40 €
727 Ρητίνη βελτιωτική 5lt ΤΕΜ 1 15,99 € 15,99 €
728 Ρητίνη βελτιωτική 10lt ΤΕΜ 1 28,00 € 28,00 €
729 Ρητίνη βελτιωτική 20lt ΤΕΜ 1 54,60 € 54,60 €
730 Μίνιο υδραυλικών 250ml ΤΕΜ 1 3,90 € 3,90 €
731 Βόρακας 120gr ΤΕΜ 1 1,70 € 1,70 €
732 Γομαλάκα 200ml ΤΕΜ 1 7,70 € 7,70 €
733 Γομαλάκα 60ml ΤΕΜ 1 3,40 € 3,40 €
734 Αλοιφή χαλκού 125gr ΤΕΜ 1 1,85 € 1,85 €
735 Αποφρακτικό 900gr ΤΕΜ 1 4,24 € 4,24 €
736 Αποφρακτικό 1800gr ΤΕΜ 1 5,88 € 5,88 €
737 Καθαριστικό βόθρων 5kg ΤΕΜ 1 39,00 € 39,00 €

ΣΥΝΙΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 8.676,84
ΟΜΑΔΑ Η: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (CPV 44113700-2)

738 Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg ΤΕΜ 200 7,50 € 1.500,00 €
739 Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg ΤΕΜ 200 9,00 € 1.800,00 €

ΣΥΝΙΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 3.300,00

ΟΜΑΔΑ Θ: Υλικά οδικής σήμανσης  (CPV 34922100-7)

740 Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στην άσφαλτο ΤΕΜ 30 15,40 € 462,00 €
741 Πινακίδα Ρ_7, Ρ_27-29, Ρ_39-42, Ρ50α, Ρ_47-55, διαμέτρου 0,45 m ΤΕΜ 11 16,00 € 176,00 €
742 Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,60m ΤΕΜ 11 16,00 € 176,00 €
743 Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,90m ΤΕΜ 11 16,00 € 176,00 €
744 Πινακίδα  Π-4,Π-5,Π-60 ΤΕΜ 11 22,00 € 242,00 €
745 Πινακίδα Π-21,Π-25 ΤΕΜ 11 25,00 € 275,00 €
746 Πινακίδα  Πληροφοριακή ΤΕΜ 11 100,00 € 1.100,00 €



747 Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια ΤΕΜ 12 8,00 € 96,00 €
748 Πινακίδα αρίθμησης ΤΕΜ 12 3,01 € 36,12 €
749 Κώνοι ασφαλείας ύψους 50εκ. ΤΕΜ 15 7,30 € 109,50 €
750 Κώνοι ασφαλείας ύψους 70εκ. ΤΕΜ 15 10,57 € 158,55 €
751 Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας ΤΕΜ 3 60,00 € 180,00 €
752 Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ ΤΕΜ 8 28,00 € 224,00 €
753 Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ ΤΕΜ 8 20,00 € 160,00 €

754 ΤΕΜ 8 20,00 € 160,00 €

755 ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΕΜ 4 42,00 € 168,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 3.899,17
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 61.852,56

ΦΠΑ 24% 14.844,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76.697,17

Άγιοι Ανάργυροι,

Η Προϊστάμενη 20/07/2021 Άγιοι Ανάργυροι,20/07/2021

του Τμήματος Μελετών η συντάκτρια 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ

πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Άγιοι Ανάργυροι, 21/07/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: προμήθεια υλικών 

για το Τεχνικό Συνεργείο 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63/2021

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γενική – Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1o Αντικείμενο της Συγγραφής
Στην Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται  οι γενικοί  όροι βάσει  των οποίων και  σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η σύναψη της σύμβασης για  την
προμήθεια  διαφόρων  ειδών,  που  χρειάζονται,  για  να   καλυφθούν  οι  ανάγκες  του  Τεχνικού
Συνεργείου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας στην οποία αναφέρεται διέπεται από:
1. Το άρθρο  84 του  Ν.2362/95  (Φ.Ε.Κ.  247/Α΄)  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
3.  Το Ν.  3021/2002 (Φ.Ε.Κ.  143/Α΄)  «Περί  υπαγωγής  της  σύμβασης  που θα  συναφθεί  στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων”».
5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’)  «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
10. Το  Ν.  3886/10  (Φ.Ε.Κ.  173/Α΄)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων
συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/Ε.Ο.Κ.  του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της
25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  οδηγία  2007/66/Ε.Κ.  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις» και
13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
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14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ.  85Α/07-04-2014)  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  Ελληνικής
Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
16. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
17. Το  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>),  όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
18.  Το  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
19. Το ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018 πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
20.  Την  με  αριθμ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄)  Απόφαση του  Υφυπουργού
Οικονομίας  &  Οικονομικών  «Καθορισμός  των  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες
εταιρείες».
21.  Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος
Β’)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
22. Την 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την
ανάθεση και  εκτέλεση των  Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και  Υπηρεσιών  με  χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
23. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες
Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν4412/16 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά Στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η Σύμβαση

β) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας σε περίπτωση δημοπράτησης.
γ) Η Προσφορά του Αναδόχου

δ) Η Τεχνική Έκθεση - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (γενική-ειδική).

στ) Ο Προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4ο Προσφορές-Τεχνικές προδιαγραφές-   Εγγυήσεις  

Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή
μπορεί να αφορά και το σύνολο της προμήθειας, όχι όμως και επιμέρους είδη από κάποια ομάδα.
Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  έκπτωση  /  τιμή
μονάδος ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας συμμετοχής, η προσφορά
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.4412/16  (ΦΕΚ
147Α’/08.08.2016).

Η χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα θα είναι αυτή που με βάση τις τιμές μονάδος που θα δοθούν
από  τους  συμμετέχοντες  και  τις  προϋπολογιζόμενες  ποσότητες  της  μελέτης,  θα  δώσει  τη
χαμηλότερη δαπάνη στο σύνολο της ομάδας.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν
απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Με  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  ο  υποψήφιος  Προμηθευτής  αποδέχεται  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές και γενικά τους όρους της παρούσας μελέτης. 
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Η προσφορά του Προμηθευτή  στον οποίο θα γίνει  η ανάθεση της  Προμήθειας  θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης προς υπογραφή σύμβασης.

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται  και από «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  η οποία θα
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα
του προμηθευτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. (αρ.94 του Ν.4412/16).

Εγγύηση Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

 

1. Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον διαγωνισμό  απαιτείται  η  παροχή εγγύησης  συμμετοχής,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1  του ν.  4412/2016,  το ύψος της  οποίας δεν μπορεί  να
υπερβαίνει  το  2%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  μη  συνυπολογιζόμενων  των
δικαιωμάτων  προαίρεσης  και  παράτασης  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  με  ανάλογη
στρογγυλοποίηση. 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. 

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης ή  του  τμήματος  της  σύμβασης,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού.

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις
εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στο Πιστωτικό
Ιδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος εκτέλεσης 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση αποτελέσματος
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει σύμφωνα με το ν.4412/2016.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016 και την κοινοποιεί στον οικονομικό
φορέα.  Η  παράλειψη  εκπλήρωσης  της  υποχρέωσης  του  προηγούμενου  εδαφίου  καθιστά  τη
σύμβαση  αυτοδικαίως  άκυρη.  Με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  ανάθεσης  η  σύμβαση
θεωρείται,  ότι  έχει  συναφθεί  και  η  υπογραφή  του  σχετικού  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό
χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 7ο Σύμβαση

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα
με  το  Νόμο,  προσέρχεται  στο  χρόνο  που  του  ορίζει  η  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση  για την
υπογραφή της συμβάσεως.
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Ο  Ανάδοχος  για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  σε  χρόνο  που  θα  του  ορίσει  η  Υπηρεσία,
προσκομίζει  και  τα  στοιχεία  που  αναγράφονται  στον  πίνακα  τεχνικών  προδιαγραφών  ως
παράρτημα της παρούσας μελέτης

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας.
Στη  σύμβαση  αναφέρονται  και  προσαρτώνται  ως  αναπόσπαστα  συμβατικά  στοιχεία  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη
που τυχόν την συνοδεύουν.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Εκτελέστηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η προμήθεια που εκτελέστηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει
παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή τους. 
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι
την ανάδειξη  νέου  προμηθευτή  και  την  υπογραφή της  νέας  σύμβασης,  στο  μέτρο που δεν θα
υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση,
ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου  .      
Παράταση της προθεσμίας της Σύμβασης δίδεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν4412/16.

Οι  τιμές  ισχύουν  έως  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  δεν  επιδέχονται  ουδεμία  προσαύξηση  ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ευθύνες- Υποχρεώσεις Αναδόχου
9.1 Γενικές υποχρεώσεις 

9.1.1 Ο  Ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  Ν4412/16.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53
παρ.2 του Ν.4412/16).

9.1.2 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ’ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου
Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού,  προς  τις  εντολές  και  οδηγίες  της  οποίας  οφείλει  να
συμμορφώνεται.

9.1.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με
τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’
αυτήν σχετικών οδηγιών. 
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9.1.4  Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του Αναδόχου για την εκτέλεση
της προμήθειας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

9.1.5   Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα,  για  τη
συσκευασία,  μεταφορά,  φορτοεκφόρτωση,  τοποθέτηση  και  λειτουργία  των  προς  προμήθεια
ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα
του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει
ο Δήμος.

9.1.6 Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που
προκαλείται  κατά  την  διάρκεια  των  προμηθειών  στους  χώρους  του  Δήμου,  βαρύνεται
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
9.1.7  Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει
κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή
της σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για
ζημιές  που τυχόν προκαλέσει  κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της
σύμβασης.

9.1.9  Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα/υλικά, μηχανήματα για την μεταφορά
τους, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των
παραπάνω ειδών στα κτίρια ή σε λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
9.1.10  Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει  τα  είδη  συνοδευόμενα  με  όσα
προβλέπονται και απαιτούνται από τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και με την προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας.

9.2 παράδοση υλικών  
Η  παράδοση  των  υλικών,  σε  όποια  ποσότητα  και  για  όλα  τα  είδη,  θα  γίνεται  είτε  στις
εγκαταστάσεις  του  Δήμου είτε  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών  στις  οποίες  πρόκειται  να
ενσωματωθούν,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας  και  πάντως  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Ως γενικός χρόνος παράδοσης των
υλικών  ορίζεται  η  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  ειδοποίηση  της  καθ  ύλην  αρμόδιας
Υπηρεσίας,  στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως
ορίζεται σε επιμέρους Ομάδες ή είδη. 
Ειδικότερα για τις παρακάτω Ομάδες επισημαίνονται τα εξής:

9.2.1 Ετοιμο σκυρόδεμα  
Το  προμηθευόμενο  υλικό  θα  ακολουθεί  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας
Σκυροδέματος  (ΚΤΣ)  και  θα  πληρεί  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  όπως  αυτές  δίνονται  στο
σχετικό  τεύχος.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  ο  προμηθευτής  να  εξασφαλίζει  οχήματα
μεταφοράς  σκυροδέματος  (βαρέλες),  να  καλύπτει  την  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων
μεταφοράς  του  σκυροδέματος  (βαρέλα),  τη  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου  στησίματος  και
επιστροφής  της  αντλίας  (πρέσας)  και  την  περισυλλογή  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τον τόπο σκυροδέτησης.
9.2.2 Μικροεργαλεία  
Λόγω του επείγοντος  χαρακτήρα των επισκευών που χρειάζονται  τα συγκεκριμένα είδη,  ο
χρόνος παράδοσης μπορεί να απαιτηθεί να είναι αυθημερόν.
9.2.3Υαλοπίνακες  
Αφορά την προμήθεια διαφόρων υαλοπινάκων με όλες τις εργασίες πλήρους τοποθέτησης και
παράδοσης του φέροντος τον υαλοπίνακα στοιχείου σε πλήρη λειτουργία. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά,  περιλαμβάνεται  η  ακριβής  επιμέτρηση  των  διαστάσεων  του  απαιτούμενου
υαλοπίνακα, η εργασία κοπής, μεταφοράς στη θέση τοποθέτησης, η απομάκρυνση με ασφάλεια
του προς αντικατάσταση υαλοπίνακα, η πλήρης τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαιτούμενα
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υλικά στερέωσης και σφράγισης του και η παράδοση του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου
από οποιαδήποτε υλικά προς απόρριψη.
9.2.4 Ψυχρό ασφαλτόμειγμ  α      
Τα δοχεία ή οι σάκοι με το ψυχρό ασφαλτόμειγμα θα προσκομίζονται από τον προμηθευτή στις
αποθήκες  της  Υπηρεσίας  ή  στις  θέσεις  εκτέλεσης των εργασιών στις  οποίες  πρόκειται  να
ενσωματωθούν ενώ η  μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος  στις  θέσεις  διάστρωσης  θα
γίνεται από αυτοκίνητα του Δήμου.

9.3.  Διαχείριση Συσκευασιών

Ο προμηθευτής των οικοδομικών κυρίως υλικών καθώς και των υλικών ασφαλτόστρωσης, σε
περίπτωση που τα υπό προμήθεια υλικά διατίθενται στην αγορά εντός συσκευασίας ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του διμήνου, θα παραλαμβάνει με φροντίδα, ευθύνη και
δαπάνη τους,  τις άδειες συσκευασίες από το χώρο αποθηκών του Δήμου  προκειμένου να
πραγματοποιείται η εναλλακτική διαχείριση τους. 

9.4 Τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιήσεις

Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται σε καθένα από τα
υπό προμήθεια υλικά αυτές θα είναι σύμφωνα με τον συνημμένο στις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας μελέτης συνημμένο πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών ορίζεται κατ’ ελάχιστον για ένα (1) έτος ή στα
έτη εγγύησης που δίνει ο κατασκευαστής, από την ημερομηνία ενσωμάτωσης τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο Πλημμελής εργασία
Εάν  τα  είδη  που  θα  προμηθευτεί  ο  Δήμος  δεν  εκπληρώνουν  τους  όρους  της  σύμβασης  ή
εμφανίζουν  ελαττώματα  ή  κακοτεχνίες  κατασκευαστικές,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 12ο Δαπάνες

Οι  τιμές  του  τιμολογίου/προϋπολογισμού  αναφέρονται  στην  προμήθεια  και  ο  Ανάδοχος  δεν
δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου/προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η Υπηρεσία 

ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά 
ή αποθήκευση της προμήθειας.

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
εκτέλεση της  προμήθειας,  για  την οποία η σχετική  τιμή του τιμολογίου  μετά  την κατάθεση
προσφοράς του οικονομικού φορέα, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση
που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις - Πληρωμές
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον
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Δήμο. Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον Δήμο στον προμηθευτή με την εξόφληση
του  τιμολογίου  και  υποχρεούται  (ο  προμηθευτής)  να  τον  αποδώσει  σύμφωνα  με  το  νόμο.
Επιπλέον,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταβάλει  ποσό  που  ανέρχεται  σε  0,07%  επί  του
συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων, 0,06% επί
του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά ή εφάπαξ,
με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  200  του  Ν4412/16  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  "περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του
τιμολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του
Δήμου.
O τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 14ο Παραλαβή 
Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών/ειδών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής οι οποίες
έχουν συσταθεί μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. (άρθρο 208
παρ.1 του Ν.4412/16).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης
της εκτέλεσης της σύμβασης του Δήμου, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
Κατά  παρέκκλιση  από  τα  αναφερόμενα,  στο  πρώτο  εδάφιο,  για  την  παρακολούθηση  και
παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1
του άρθρου 118 του Ν4412/2016, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής  και  η  παραλαβή  γίνεται  με  βεβαίωση  που  εκδίδεται  από  τον  προϊστάμενο  της
Υπηρεσίας,  για την οποία προορίζονται  τα αγαθά ή της Υπηρεσίας που έχει  οριστεί για  τον
σκοπό αυτόν με  την  απόφαση ανάθεσης. (Όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Άρθρο 105 ΝΟΜΟΣ
4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021).
II. Παρουσία προμηθευτή
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).
III. Ποιοτικός έλεγχος
Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από
τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του
Ν.4412/16).
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή
δευτεροβάθμιες,  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του
Ν.4412/16).
V. Δυνατότητες Επιτροπής
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. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
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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. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16).
Αποδεικτικό παράδοσης
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  206  παρ.7  του
Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 15ο Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή
την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας  ή κακής ποιότητας προϊόντος  βαρύνει  τον
ανάδοχο.
Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών,
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα του, τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 16ο Υποκατάσταση Αναδόχου
Τον Ανάδοχο δε μπορεί να υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, άλλο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 17ο Ατύχημα και Ζημιές
Ο Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον Εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά
αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που
θα προκληθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του
μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του
εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 18ο Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του
κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι
τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη
διάθεση,  διαχείριση  και  εναπόθεση  των  υλικών,  την  κατάσταση  των  δρόμων,  την  ευχέρεια
εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να
επηρεάσουν το κόστος  της  προμήθειας  και  ότι  η  προμήθεια θα  εκτελεστεί  σύμφωνα με την
σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
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ΑΡΘΡΟ 19ο Διαφορές Συγγραφής - Νόμων - Επίλυση διαφορών  
Όταν η  Συγγραφή έχει  ασάφεια  υπερισχύει  ο  Ν4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147/Α/2016)  «Δημόσιες
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ».

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά
που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση,
την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα
στο  Νομό  αρμόδια  δικαστήρια.  Είναι  αυτονόητο  ότι  πριν  από  οποιαδήποτε  προσφυγή  στα
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Άγιοι Ανάργυροι 21/07/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

η Προϊσταμένη 20/07/2021
Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι  20/07/2021
Η συντάκτρια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2021
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΟΜΑΔΑ Α. Γενικής χρήσης Οικοδομικά υλικά

1 Πλακίδια τοίχου Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

2 Πλακίδια δαπέδου Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

3 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

4 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

5 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

6 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

7 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κεραμικά πλακίδια τοίχου, 1ης ποιότητας, 
εφυαλωμένα, λευκής μάζας, 
υδατοαπορροφητικότητας Ε > 10%, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", λευκά ή έγχρωμα 
οποιωνδήποτε διαστάσεων.  Πιστοποιημένα κατα  
ΕΛΟΤ ΕΝ 14441-2003  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κεραμικά πλακίδια δαπέδου, 1ης ποιότητας, 
ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένης μάζας, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικότητας Ε < 0,5%, αντοχής σε 
έντονη απότριψη "GROUP 4", οποιωνδήποτε 
διαστάσεων.  Πιστοποιημένα κατα  ΕΛΟΤ ΕΝ 14441-
2003  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντόπλακες 50x50 λευκό ή 
καλντερίμι

Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50Χ50cm με φυσικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές  που πληρούν 
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003/AC:2006.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντόπλακες 40x40 έγχρωμες, 
διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, 
καλντερίμι, παρκέ, τακάκι, χελώνα 
κλπ)

Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40cm  έγχρωμες, 
διάφορα σχέδια (π.χ.βεντάλια, καλντερίμι, παρκέ, 
τακάκι, χελώνα κλπ) με φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές  που πληρούν τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003/AC:2006.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντόπλακες 40x40 ειδικές για 
ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των 
επισημάνσεων, εναρμονισμένες με 
την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 
52488/16-11-2001

Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40cm  ειδικές για 
ΑΜΕΑ, έγχρωμες, όλων των επισημάνσεων, 
εναρμονισμένες με την απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 
52488/16-11-2 με φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές  που πληρούν τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003/AC:2006.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 με 
βότσαλα διαφόρων αποχρώσεων

Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40cm  με βότσαλα 
(βοταλόπλακες) διαφόρων αποχρώσεων με φυσικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές  που 
πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003/AC:2006.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πλάκες πεζοδρομίου 40x40 μωσαϊκού 
σχεδίου διαφόρων  αποχρώσεων

Τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40cm   μωσαϊκού 
σχεδίου διαφόρων  αποχρώσεωνμε φυσικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές  που πληρούν 
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1339:2003/AC:2006.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



8 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

9 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

10 M2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

11 M2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

12 Μ3 Δήλωση συμμόρφωσης CE

13 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

14 Τούβλα (τύπου Ν1 & Ν2 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

15 Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

16 M2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 
25cm

Προκατασκευασμένα κράσπεδα κήπου 110cm x 6cm x 
25cm απο σκυρόδεμα σύμφωνα με το ελοτ EN 1340.     
          

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κράσπεδα οδοποιίας 110cm x 15cm x 
30cm

προκατασκευασμένα κρασπέδα από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 
ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με το ελοτ EN 1340. 
              

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων 
διαστάσεων και πάχους 2cm

μάρμαρα σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων και υλικού 
πάχους 2cm  που πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058:

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Μάρμαρα σε πλάκες διάφορων 
διαστάσεων και πάχους 3cm

μάρμαρα σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων και υλικού 
πάχους 3cm  που πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058:

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή 
πορώδους μπετόν, τύπου ALFABLOK

Δομικά στοιχεία κυψελωτού ή πορώδους μπετόν, 
τύπου ALFABLOK, διαστάσεων 60x25x10/15/20 cm, 
πλήρως συμμορφωμένα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 
17Χ17Χ34/37cm,

Τσιμεντόλιθοι απλοί, διαστάσεων 17Χ17Χ34/37cm, 
πλήρως συμμορφωμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3:2003

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τούβλα (τύπου Ν1 & Ν2), πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 771-1-2003

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διακοσμητικό τουβλάκι τσιμεντένιο, διαστ. 19Χ9Χ6cm, 
σε διάφορους χρωματισμούς πιστοποιημένα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1-2003

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 
12.5mm,

Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 12.5mm, κατά το 
πρότυπο ΕΝ 520

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



17 M2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

18 M2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

19 Μ2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

20 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

21 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

22 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

23 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

24 ΜΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

25 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 
9.5mm, 

Γυψοσανίδες στάνταρ τύπου A (GKB) 9.5mm, κατά το 
πρότυπο ΕΝ 520

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 
(GKI) 12.5mm, 

Γυψοσανίδες άνθυγρες τύπου H2 (GKI) 12.5mm, κατά 
το πρότυπο ΕΝ 520

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 
12,5mm

Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης 12,5mm κατά το 
πρότυπο ΕΝ 520 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 
150x50x0,6 mm

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 150x50x0,6 mm κατά  το 
πρότυπο EN14195 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 
50x50x0,6 mm

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 50x50x0,6 mm κατά  το 
πρότυπο EN14195

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 
75x50x0,6 mm

Ορθοστάτες CW διαστάσεων 75x50x0,6 mm κατά  το 
πρότυπο EN14195 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρωτήρες UW διαστάσεων  
50x40x0,6 mm

Στρωτήρες UW διαστάσεων  50x40x0,6 mm κατά  το 
πρότυπο EN14195 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρωτήρες UW διαστάσεων  
75x40x0,6 mm

Στρωτήρες UW διαστάσεων  75x40x0,6 mm κατά  το 
πρότυπο EN14195 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλότουβλα διάφανα διαστάσεων  
19x19x8 cm,

Υαλότουβλα διάφανα 19x19x8 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1051-2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



26 Άμμος Μπετόν (Big Bag) ΤΕΜ Άμμος Μπετόν (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

27 Άμμος Θαλάσσης (Big Bag) ΤΕΜ Άμμος Θαλάσσης (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

28 Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β. ΤΕΜ Άμμος ποταμίσια Σάκο Β.Β.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

29 Ασβέστης (Big Bag) ΤΕΜ Ασβέστης (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

30 Ασβέστης (σε σακί) KG Ασβέστης (σε σακί)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

31 Γαρμπίλι (Big Bag) ΤΕΜ Γαρμπίλι (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

32 KG  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

33 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

34 Μάρμαρο (Big Bag) ΤΕΜ Μάρμαρο (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το 
τσιμέντο, για την αρμολόγηση 
πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για 
πάχη αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.

Έγχρωμος αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο, για την 
αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, για πάχη 
αρμών έως 5 mm. Κατάλληλος για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κόλλα δομικών στοιχείων από 
πορομπετόν (τύπου ALFABLOK) σε 
σακί 25 kg

Κόλλα δομικών στοιχείων από πορομπετόν (τύπου 
ALFABLOK) σε σακί 25 kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



35 Μάρμαρο (σε σακί 35kg) ΤΕΜ Μάρμαρο (σε σακί 35kg)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

36 KG Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, γενικής χρήσεως  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

37 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

38 Τσιμέντο Λευκό 50kg ΤΕΜ Τσιμέντο Λευκό 50kg  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

39 Τσιμέντο Λευκό 25kg ΤΕΜ Τσιμέντο Λευκό 25kg  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

40 Τσιμέντο Μαύρο 50kg ΤΕΜ Τσιμέντο Μαύρο 50kg  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

41 Τσιμέντο Μαύρο 25kg ΤΕΜ Τσιμέντο Μαύρο 25kg  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

42 Τσιμέντο ταχείας πήξεως KG Τσιμέντο ταχείας πήξεως  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

43 Χαλίκι (Big Bag) ΤΕΜ Χαλίκι (Big Bag)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Επισκευαστικός σοβάς ταχύπηκτος, 
γενικής χρήσεως

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα 
κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με 
ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία 
C2Ε (τεμ 25 kg)

Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, 
ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Κατηγορία 
C2Ε κατά ΕΝ 12004 (τεμ 25 kg)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



ΟΜΑΔΑ Β: Ετοιμο σκυρόδεμα 

44 Μ3  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

ΟΜΑΔΑ Γ: Σιδηρικά 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 1090 

45 TEM  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

46 TEM  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

47 TEM  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

48 TEM  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

49 Γωνία 20Χ3 KG Γωνία 20Χ3  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
διάστρωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή χωρίς, σκυροδέματος 
κατηγορίας  C12/15

Η προμήθεια και μεταφορά στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθεί το 
έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), η διάστρωση με 
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και η 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες των εργασιών και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη 
νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ 
(Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 
0,5mm)

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 2.00μ (Χαλυβδόφυλλο 
κυματοειδές πάχους 0,5mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ 
(Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 
0,5mm)

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 3.00μ (Χαλυβδόφυλλο 
κυματοειδές πάχους 0,5mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ 
(Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 
0,5mm)

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 4.00μ (Χαλυβδόφυλλο 
κυματοειδές πάχους 0,5mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ 
(Χαλυβδόφυλλο κυματοειδές πάχους 
0,5mm)

Γαλβανιζέ Αυλακωτή 5.00μ (Χαλυβδόφυλλο 
κυματοειδές πάχους 0,5mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



50 Γωνία 30Χ3 KG Γωνία 30Χ3  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

51 Γωνία 40Χ4 KG Γωνία 40Χ4  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

52 Γωνία 50Χ5 KG Γωνία 50Χ5  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

53 Γωνία 60Χ6 KG Γωνία 60Χ6  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

54 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

55 Καμπύλη Φ21 ΤΕΜ Καμπύλη Φ21  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

56 Καμπύλη Φ33 ΤΕΜ Καμπύλη Φ33  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

57 Καμπύλη Φ42 ΤΕΜ Καμπύλη Φ42  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

58 Καμπύλη Φ48 ΤΕΜ Καμπύλη Φ48  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Δίσκος για κοπή σιδηρούχων 
μετάλλων HSS-DM05 Φ300 x 2,5 x 
32mm

Δίσκος για κοπή σιδηρούχων μετάλλων HSS-DM05 
Φ300 x 2,5 x 32mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



59 Καμπύλη Φ60 ΤΕΜ Καμπύλη Φ60  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

60 Σιδηρόβεργα Καρρέ 14Χ14 KG Σιδηρόβεργα Καρρέ 14Χ14  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

61 Σιδηρόβεργα Καρρέ 16Χ16 KG Σιδηρόβεργα Καρρέ 16Χ16  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

62 KG Κ.Β.Τ. 40Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

63 KG Κ.Β.Τ. 60Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

64 KG Κ.Β.Τ. 60Χ60Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

65 KG Κ.Β.Τ.80Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

66 KG Κ.Β.Τ. 80Χ80Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

67 KG Κ.Β.Τ. 100Χ100Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ. 40Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ. 60Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ. 60Χ60Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ.80Χ40Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ. 80Χ80Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Β.Τ. 100Χ100Χ3 (κοιλοδοκός βαρέως 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



68 ΜΜ Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

69 ΜΜ Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

70 Λάμα 14Χ3 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 14Χ3 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

71 Λάμα 20Χ4 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 20Χ4 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

72 Λάμα 25Χ5 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 25Χ5 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

73 Λάμα 30Χ3 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 30Χ3 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

74 Λάμα 30Χ5 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 30Χ5 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

75 Λάμα 40Χ3 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 40Χ3 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

76 Λάμα 40Χ5 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 40Χ5 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Κ.Μ. 30 Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη 
ενισχυμένου τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κ.Μ. 38Ε.Τ. (κοιλοδοκός μαύρη 
ενισχυμένου τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



77 Λάμα 40Χ8 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 40Χ8 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

78 Λάμα 50Χ3 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 50Χ3 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

79 Λάμα 50Χ5 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 50Χ5 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

80 Λάμα 50Χ8 (απλός χάλυβας) KG Λάμα 50Χ8 (απλός χάλυβας)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

81 Λαμαρίνα 1Χ2Χ1,25 DCP KG Λαμαρίνα 1Χ2Χ1,25 DCP  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

82 Λαμαρίνα 1,25Χ2,50Χ1,25 DCP KG Λαμαρίνα 1,25Χ2,50Χ1,25 DCP  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

83 Λαμαρίνα 1Χ2Χ3,00 Κριθαράκι KG Λαμαρίνα 1Χ2Χ3,00 Κριθαράκι  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

84 Λαμαρίνα 1,25Χ2,5Χ3,00 Κριθαράκι KG Λαμαρίνα 1,25Χ2,5Χ3,00 Κριθαράκι  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

85 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης 
διατομής14x14mm μήκους 0,8m

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm 
μήκους 0,8m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



86 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

87 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

88 ΤΕΜ Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες Φ2.5x350mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

89 ΜΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

90 Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm ΤΕΜ Μεταλλικό πηχάκι Π 11 ή 14 mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

91 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

92 ΜΜ Στρ/στό 20Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

93 ΜΜ Στρ/στό 30Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

94 ΜΜ Στρ/στό 38Χ38 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης 
διατομής14x14mm μήκους 1,00m

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm 
μήκους 1,00m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης 
διατομής14x14mm μήκους 1,2m

Λόγχη περίφραξης τετράγωνης διατομής14x14mm 
μήκους 1,2m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ηλεκτρόδια για κοινούς χάλυβες 
Φ2.5x350mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

ΠΙ Διάτρητο 30Χ15 με τετραγωνικής 
διατομής οπή 14x14 mm

ΠΙ Διάτρητο 30Χ15 με τετραγωνικής διατομής οπή 
14x14 mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πλέγμα Γαλβανιζέ 5Χ10 (2mΧ5m), 
πάχους 3mm Πλέγμα Γαλβανιζέ 5Χ10 (2mΧ5m), πάχους 3mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 20Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 30Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 38Χ38 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



95 ΜΜ Στρ/στό 40Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

96 ΜΜ Στρ/στό 40Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

97 ΜΜ Στρ/στό 60Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

98 ΜΜ Στρ/στό 60Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

99 ΜΜ Στρ/στό 80Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

100 ΜΜ Στρ/στό 100Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

101 ΜΜ Στρ/στό 120Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου τύπου)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

102 KG Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ8  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

103 KG Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ10  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Στρ/στό 40Χ20 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 40Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 60Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 60Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 80Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 100Χ40 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρ/στό 120Χ30 Ε.Τ. (ενισχυμένου 
τύπου)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού 
χάλυβα Φ8

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού 
χάλυβα Φ10

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



104 KG Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ12  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

105 KG Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ16  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

106 KG Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού χάλυβα Φ18  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

107 KG Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ8  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

108 KG Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ10  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

109 KG Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους Φ12  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

110 ΤΑΦ Σιδήρου 25Χ3 KG ΤΑΦ Σιδήρου 25Χ3  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

111 ΤΑΦ Σιδήρου 30Χ4 KG ΤΑΦ Σιδήρου 30Χ4  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

112 ΤΑΦ Σιδήρου 35Χ5 KG ΤΑΦ Σιδήρου 35Χ5  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού 
χάλυβα Φ12

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού 
χάλυβα Φ16

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στρογγυλή μασίφ βέργα κοινού 
χάλυβα Φ18

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε 
ράβδους Φ8

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε 
ράβδους Φ10

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε 
ράβδους Φ12

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



113 ΤΑΦ Σιδήρου 40Χ5 KG ΤΑΦ Σιδήρου 40Χ5  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

114 Υποδοχή 40Χ30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ Υποδοχή 40Χ30 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

115 Υποδοχή 40Χ40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΕΜ Υποδοχή 40Χ40 Ε.Τ. (ΜΠΟΪ ΠΟΡΤΑΣ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

116 Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ21 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

117 Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ33 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

118 Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ42 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

119 Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ48 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

120 Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ60 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

121 Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ. ΜΜ Κοιλοδοκός Φ70 Β.Τ.  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



122 Σιδηροσωλήνας Φ76,1 Χ 2,5 χιλ ΤΕΜ Σιδηροσωλήνας Φ76,1 Χ 2,5 χιλ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

123 Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ Κοιλοδοκός Φ42 Ε.Τ. γαλβανιζέ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

124 Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ Κοιλοδοκός Φ48 Ε.Τ. γαλβανιζέ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

125 Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ ΜΜ Κοιλοδοκός Φ60 Ε.Τ. γαλβανιζέ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

126 ΜΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

127 ΜΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

128 Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας ΤΕΜ Γωνιά πλαστική ευθυγράμμισης σίτας  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

129 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

130 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας 
ορθογωνικής διατομής (37,5mmX12,5 
mm)

Προφίλ αλουμινίου σταθερής σίτας ορθογωνικής 
διατομής (37,5mmX12,5 mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, 
διαστάσεων 50mmX50mm

Γωνία αλουμινίου πάχους 2,5mm, διαστάσεων 
50mmX50mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με 
διαστάσεις (πλάτος x ύψος) 0,90m x 
1,12m

Σίτες ρολό καθέτου κίνησης με διαστάσεις (πλάτος x 
ύψος) 0,90m x 1,12m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά 
(πλάτος x ύψος) 0,97m x 2,15m

Πόρτα σίτας, ανοιγόμενη μέσα δεξιά (πλάτος x ύψος) 
0,97m x 2,15m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



131 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

132 ΜΜ Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 5mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

ΟΜΑΔΑ Δ: Χρώματα - Μικροεργαλεία

133 ΤΕΜ

Πανί σίτας από ίνες γυαλιού 
(fiberglass), πλάτους 1.00μ

Πανί σίτας από ίνες γυαλιού (fiberglass), πλάτους 
1.00μ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Λάστιχο σίτας κυκλικής διατομής 
5mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, 
εσωτερικού χώρου λευκό 10lt

Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εσωτερικού χώρου λευκό 
10lt.                                                                    Πρέπει να 
φέρει το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα 
πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 
2014/312/EU.
Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την 
εφαρµογή τους. Να µην περιέχουν στη σύνθεσή του 
βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, 
φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να 
χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, 
υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές 
στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο-καθάρισµα), 
αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν 
ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. 
Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και 
σχολείων. 
Οι ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκουν 
στις κατηγορίες Α/α (χρώµατα µατ εσωτερικών τοίχων 
και οροφών). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 
75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010). Το έτοιµο προς 
χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην 
κατηγορία Α/γ (χρώµατα εξωτερικών
τοίχων). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 
gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010). Το προϊόν να περιέχει 
κατά µέγιστο 18g/l ΠΟΕ. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πιστοποιητικά  ότι στη σύνθεσή τους 
περιέχουν  Χαμηλά ποσοστά Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν 
περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα μέταλλα 

Σήμανση eco – label πάνω στο 
προϊόν ή τη συσκευασία του 



134 ΤΕΜ

135 ΤΕΜ

136 Ρiπολίνη νερού λευκή 2,5lt ΤΕΜ Ρiπολίνη νερού λευκή 2,5lt

137 ΤΕΜ

138 ΤΕΜ Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt

139 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml ΤΕΜ Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 750ml

Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, 
εξωτερικού χώρου λευκό 10lt

Πλαστικό χρώμα, οικολογικό, εξωτερικού χώρου λευκό 
10lt.                                                                    Πρέπει να 
φέρει το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα 
πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 
2014/312/EU.
Να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την 
εφαρµογή τους. Να µην περιέχουν στη σύνθεσή του 
βαρέα µέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αµµωνία, 
φορµαλδεΰδη και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Να 
χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, 
υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές 
στις διεργασίες καθαρισµού (πλύσιµο-καθάρισµα), 
αντοχή σε κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν 
ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. 
Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και 
σχολείων. 
Οι ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκουν 
στις κατηγορίες Α/α (χρώµατα µατ εσωτερικών τοίχων 
και οροφών). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 
75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010). Το έτοιµο προς 
χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 15 g/l ΠΟΕ.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην 
κατηγορία Α/γ (χρώµατα εξωτερικών
τοίχων). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 
gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010). Το προϊόν να περιέχει 
κατά µέγιστο 18g/l ΠΟΕ. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πιστοποιητικά  ότι στη σύνθεσή τους 
περιέχουν  Χαμηλά ποσοστά Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν 
περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα μέταλλα 

Σήμανση eco – label πάνω στο 
προϊόν ή τη συσκευασία του 

Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg 
(διάφορες αποχρώσεις)

Βασικά πλαστικών χρωμάτων 1kg (διάφορες 
αποχρώσεις)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πιστοποιητικά  ότι στη σύνθεσή τους 
περιέχουν  Χαμηλά ποσοστά Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν 
περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα μέταλλα 

Σήμανση eco – label πάνω στο 
προϊόν ή τη συσκευασία του 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, 
οικολογικά, άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt

Βερνίκια εμποτισμού, βάσης νερού, οικολογικά, 
άχρωμα ή καρυδιά 2,5lt

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πιστοποιητικά  ότι στη σύνθεσή τους 
περιέχουν  Χαμηλά ποσοστά Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων και ότι δεν 
περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες ή βαρέα μέταλλα 

Σήμανση eco – label πάνω στο 
προϊόν ή τη συσκευασία του 

Βερνίκια νεφτιού, άχρωμα ή καρυδιά 
2,5lt

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



140 Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt ΤΕΜ Ντουκόχρωμα μετάλλων λευκό 2,5lt

141 ΤΕΜ Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 750ml

142 ΤΕΜ Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες αποχρώσεις 2,5lt

143 Αστάρι Νερού 10lt ΤΕΜ Αστάρι Νερού 10lt

144 Αστάρια Μετάλλων 2,5lt ΤΕΜ Αστάρια Μετάλλων 2,5lt

145 Μίνιο 5Kg ΤΕΜ Μίνιο 5Kg

146 ΤΕΜ Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 10kg

147 ΤΕΜ

148 ΤΕΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες 
αποχρώσεις 750ml

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ντουκόχρωμα μετάλλων διάφορες 
αποχρώσεις 2,5lt

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Παρετίνη (Στόκος Σπατουλαριστός) 
10kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής 
Ρ40/60/80/100/120/180/220/240/32
0/400/600 280mm x 230mm.

Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής 
Ρ40/60/80/100/120/180/220/240/320/400/600 
280mm x 230mm.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής 
Ρ100/150/180/240/320/400/600/800
/1000 280mm x 230mm.

Γυαλόχαρτα ξηράς & υγρής τριβής 
Ρ100/150/180/240/320/400/600/800/1000 280mm x 
230mm.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



149 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 120mm ΜΜ Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 120mm

150 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 120mm ΜΜ Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 120mm

151 Πατόχαρτο τοίχου Νο 40 120mm ΜΜ Πατόχαρτο τοίχου Νο 40 120mm

152 ΜΜ

153 Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 203mm ΜΜ Πατόχαρτο τοίχου Νο 24 203mm

154 Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 203mm ΜΜ Πατόχαρτο τοίχου Νο 36 203mm

155 ΜΜ

156 ΜΜ Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 1,00m

157 Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2'' ΤΕΜ Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πατόχαρτο τοίχου Νο  
50/60/80/100/120/150/180/280/320 
120mm

Πατόχαρτο τοίχου Νο  
50/60/80/100/120/150/180/280/320 120mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Πατόχαρτο τοίχου Νο   
40/50/60/80/100/120/150/180/280/3
20 203mm

Πατόχαρτο τοίχου Νο   
40/50/60/80/100/120/150/180/280/320 203mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Χαρτί προστασίας οντουλέ 0,80 ή 
1,00m

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



158 ΤΕΜ Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 1/2''

159 Πινέλο ίσιο 1'' ΤΕΜ Πινέλο ίσιο 1''

160 Πινέλο ίσιο 1 1/2'' ΤΕΜ Πινέλο ίσιο 1 1/2''

161 Πινέλο ίσιο 2'' ΤΕΜ Πινέλο ίσιο 2''

162 Πινέλο ίσιο 2 1/2'' ΤΕΜ Πινέλο ίσιο 2 1/2''

163 Πινέλο ίσιο 3'' ΤΕΜ Πινέλο ίσιο 3''

164 ΤΕΜ

165 ΤΕΜ Ρολά τύπου ROLLEX Νο18 Ακούρευτο Κομπλέ

166 ΤΕΜ Ρολά τύπου ROLLEX Νο24 Ακούρευτο Κομπλέ

Κονταροπίνελο σπαστό πλαστικού 2 
1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε 
όλες τις διαστάσεις

Ρολάκια Τσόχινα (Λαδομπογίας) σε όλες τις 
διαστάσεις

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ρολά τύπου ROLLEX Νο18 Ακούρευτο 
Κομπλέ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ρολά τύπου ROLLEX Νο24 Ακούρευτο 
Κομπλέ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



167 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά) ΤΕΜ Τηλεσκοπικό Κοντάρι 2m (για ρολά)

168 Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά) ΤΕΜ Τηλεσκοπικό Κοντάρι 3m (για ρολά)

169 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 2 ΤΕΜ Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 2

170 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 4 ΤΕΜ Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 4

171 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6 ΤΕΜ Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 6

172 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8 ΤΕΜ Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 8

173 Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10 ΤΕΜ Στοκαδόρος Γαλλίας Νο 10

174 ΤΕΜ

175 ΤΕΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, 
λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Σπάτουλα με μήκος λάμας 30mm, λαβή από ξύλο ή 
πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, 
λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Σπάτουλα με μήκος λάμας 50mm, λαβή από ξύλο ή 
πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



176 ΤΕΜ

177 ΤΕΜ

178 ΤΕΜ

179 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

181 ΤΕΜ

182 Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο) ΤΕΜ Σκαφάκι Βαφής 24cm (μεγάλο)

183 Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο) ΤΕΜ Σκαφάκι Βαφής 18cm (μεσαίο)

184 Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό) ΤΕΜ Σκαφάκι Βαφής 10cm (μικρό)

Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, 
λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Σπάτουλα με μήκος λάμας 80mm, λαβή από ξύλο ή 
πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, 
λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Σπάτουλα με μήκος λάμας 160mm, λαβή από ξύλο ή 
πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, 
λαβή από ξύλο ή πλαστικό και λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Σπάτουλα με μήκος λάμας 180mm, λαβή από ξύλο ή 
πλαστικό και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης 
ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 
15cm από ανοξείδωτο ατσάλι 
ανώτερης ποιότητας

Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 15cm από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 
30cm από ανοξείδωτο ατσάλι 
ανώτερης ποιότητας

Σπάτουλα για κοντάρι με μήκος λάμας 30cm από 
ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με 
ξύλινη ή πλαστική λαβή και ελαστική 
επιφάνεια από υψηλής ποιότητας 
μέταλλο

Σπάτουλα φινιρίσματος 500mm, με ξύλινη ή πλαστική 
λαβή και ελαστική επιφάνεια από υψηλής ποιότητας 
μέταλλο

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



185 Ξεσκονίστρες ΤΕΜ Ξεσκονίστρες

186 White Spirit (νέφτι) LT White Spirit (νέφτι)

187 LT

188 Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml) ΤΕΜ Σπρέυ διαφόρων χρωμάτων (450ml)

189 ΤΕΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Aσταρι διαλύτου τύπου Vivedur, 
νεφτιού για τοίχους και ταράτσες

Aσταρι διαλύτου τύπου Vivedur, νεφτιού για τοίχους 
και ταράτσες

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό 
ελαστομερές με καλή πρόσφυση σε 
κάθε δομική επιφάνεια και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C)

Μονωτικά Ταρατσών 15lt: Ακρυλικό ελαστομερές με 
καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες (-20°C έως +80°C)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



190 κιλά

191 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16 ΤΕΜ Μεντεσές κολλητός φτερού Φ16  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

192 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18 ΤΕΜ Μεντεσές κολλητός φτερού Φ18  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

193 Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22 ΤΕΜ Μεντεσές κολλητός φτερού Φ22  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

194 Λουκέτο 50mm ΤΕΜ Λουκέτο 50mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικό λευκό 
ή κίτρινο και μαύρο (για σβήσιμο 
παλαιάς διαγράμμισης)

Αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, σε 
λευκή ή κίτρινη απόχρωση και μαύρο για σβήσιμο 
παλαιάς διαγράμμισης.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ο προμηθευτής θα υποβάλει για όλα 
τα υλικά πιστοποιητικό δοκιμών κατά 
ΕΝ1824 ή κατά 13197. Τα 
πιστοποιητικά θα προέρχονται από 
αναγνωρισμένα για τη χορήγηση 
τέτοιων πιστοποιητικών εργαστήρια 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα 
υποβάλλονται και με τεχνική 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Τα πιστοποιητικά που θα 
υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να 
αναφέρουν:
τον παραγωγό και την κωδική 
ονομασία του υλικού διαγράμμισης
τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, 
πάχος, αναλογία υλικών επίπασης 
κλπ) 
την κλάση κυκλοφορίας (Ρ) (αριθμός 
διελεύσεων τροχών) για την οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
ΕΝ1824 ή ΕΝ13197, για δοκιμές 
πεδίου ή προσομοιωτή αντίστοιχα.
την κατηγορία του συντελεστή 
φωτεινότητας Qd
την κατηγορία του συντελεστή 
οπισθανάκλασης RL (για στεγνή 
διαγράμμιση)
την κατηγορία του συντελεστή 
οπισθανάκλασης RLW (για υγρή 
διαγράμμιση)
την κατηγορία του συντελεστή 
οπισθανάκλασης RLR (για 
διαγράμμιση σε συνθήκες βροχής)
την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT
την αντοχή του υλικού σε ποσοστό % 
εναπομέσνουσας επιφάνειας

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



195 Λουκέτο 70mm ΤΕΜ Λουκέτο 70mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

196 ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΛΑΡ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

197 ΤΕΜ Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 60mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

198 ΤΕΜ Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας No 20  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

199 ΤΕΜ Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με αφαλό  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

200 ΤΕΜ Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και παξιμάδια  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

201 ΤΕΜ Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα νούμερα  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

202 Μετροταινία μεταλλική 5m ΤΕΜ Μετροταινία μεταλλική 5m  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

203 Μετροταινία μεταλλική 7m ΤΕΜ Μετροταινία μεταλλική 7m  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
ΠΙΛΑΡ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κύλινδρος (αφαλός) απλός 54mm – 
60mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κλειδαριές κομπλέ σιδηρόπορτας No 
20

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κλειδαριές κομπλέ ξυλόπορτας με 
αφαλό

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Λουκετιέρες κομπλέ με βίδες και 
παξιμάδια

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σετ μύτες κατσαβιδιών όλα τα 
νούμερα

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



204 Μετροταινία μεταλλική 10m ΤΕΜ Μετροταινία μεταλλική 10m  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

205 Καλέμι ΤΕΜ Καλέμι  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

206 Βελόνι ΤΕΜ Βελόνι  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

207 Πριτσιναδόρος ΤΕΜ Πριτσιναδόρος  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

208 ΚΟΥΤΙ Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm (κουτί 500τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

209 ΤΕΜ Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-καστάνια  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

210 ΚΟΥΤΙ Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

211 ΚΟΥΤΙ Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

212 ΚΟΥΤΙ Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Πριτσίνια αλουμινίου 4mmx16mm 
(κουτί 500τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σετ κασσετίνα καρυδάκια με μανέλα-
καστάνια

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx20mm 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx30mm 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τρυπανόβιδες φρεζάτες 4mmx40mm 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



213 ΚΟΥΤΙ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

214 Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ Ούπα πλαστικά Φ10 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

215 Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ Ούπα πλαστικά Φ12 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

216 Ντίζα Μ20 ΤΕΜ Ντίζα Μ20  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

217 ΚΟΥΤΙ Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα Μ20 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

218 Στριφώνια 10Χ100mm (κουτί 100τμχ) ΚΟΥΤΙ Στριφώνια 10Χ100mm (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

219 ΤΕΜ Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με καστάνια Cr-V Νο 8 - 32  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

220 Ταινίες σημάνσεως ΤΕΜ Ταινίες σημάνσεως

221 Γυαλιά προστασίας ΤΕΜ Γυαλιά προστασίας  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm 
με εξαγωνο κεφαλι (κουτί 100τμχ)

Τρυπανόβιδες πάνελ 6,3mmx38mm με εξαγωνο 
κεφαλι (κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Παξιμάδια και ροδέλες για ντίζα Μ20 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Συλλογή Γερμανοπολύγωνα με 
καστάνια Cr-V Νο 8 - 32

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



222 Τρυπάνια σιδήρου 4mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 4mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

223 Τρυπάνια σιδήρου 5mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 5mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

224 Τρυπάνια σιδήρου 6mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 6mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

225 Τρυπάνια σιδήρου 8mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 8mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

226 Τρυπάνια σιδήρου 10mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 10mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

227 Τρυπάνια σιδήρου 12mm ΤΕΜ Τρυπάνια σιδήρου 12mm  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

228 Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ) ΚΟΥΤΙ Λεπίδες για φαλτσέτες (κουτί 10τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

229 ΤΕΜ Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιαμάτων 1050 Wat  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

230 Φλόγιστρο ΤΕΜ Φλόγιστρο  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Αναδευτήρας χρωμάτων και 
κονιαμάτων 1050 Wat

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



231 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

232 Αντισκωριακό σπρέι ΤΕΜ Αντισκωριακό σπρέι  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

233 Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος ΤΕΜ Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης σώματος  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

234 ΤΕΜ Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης ηλεκτροδίου  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

235 ΚΟΥΤΙ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

236 TEM Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου Φ250  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

237 TEM Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για τροχό)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

238 Ηλεκτρόδια Ν2.5 κουτί 4kg ΤΕΜ Ηλεκτρόδια Ν2.5 κουτί 4kg  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

239 Συλικόνη βαφόμενη ΤΕΜ Συλικόνη βαφόμενη  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Αεροπίσtολο βαφής μεταλλικό με 
κάτω δοχείο 1lt (μπεκ 2mm)

Αεροπίσtολο βαφής μεταλλικό με κάτω δοχείο 1lt 
(μπεκ 2mm)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης 
ηλεκτροδίου

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στριφώνια 80X12mm (κουτί 250τμχ) Στριφώνια 80X12mm (κουτί 250τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Δίσκος για δισκοπρίονο αλουμινίου 
Φ250

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 (για 
τροχό)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



240 ΤΕΜ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

241 Πιστόλι σιλικόνης ΤΕΜ Πιστόλι σιλικόνης  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

242 ΚΟΥΤΙ  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

243 ΚΟΥΤΙ Καρόβιδες γαλβανισμένες 8Χ140 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

244 ΚΟΥΤΙ Παξιμάδια για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

245 ΚΟΥΤΙ Παξιμάδια για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

246 ΚΟΥΤΙ Ροδέλες για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

247 ΚΟΥΤΙ Ροδέλες για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 100τμχ)  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

248 Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα TEM. Σετ μεντεσέδων για ξύλινη πόρτα  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Συλικόνη διάφανη 280ml-300ml Συλικόνη διάφανη 280ml-300ml

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Καρόβιδες 6Χ70 όλο βόλτα + παξιμάδι 
+ ροδέλα (κουτί 100τμχ)

Καρόβιδες 6Χ70 όλο βόλτα + παξιμάδι + ροδέλα (κουτί 
100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Καρόβιδες γαλβανισμένες 8Χ140 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Παξιμάδια για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 
100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Παξιμάδια για καρόβιδες 8Χ140 
(κουτί 100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ροδέλες για καρόβιδες 6Χ70 (κουτί 
100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ροδέλες για καρόβιδες 8Χ140 (κουτί 
100τμχ)

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



249 Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό ΖΕΥΓΟΣ Πόμολο πόρτας ροζέτα, μεταλλικό  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

250 Κλειδαριά περαστή ΤΕΜ. Κλειδαριά περαστή  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

ΟΜΑΔΑ Ε: Υαλοπίνακες 

256 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

257 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

258 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

259 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

260 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

261 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί 
κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 mm

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 
αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 3,0 
mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 
είτε επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με 
πλαστικά παρεμβύσματα, είτε επί ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς 
συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς). 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί 
κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 mm

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 
αλουμινίου, ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, πάχους 5,0 
mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 
είτε επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με 
πλαστικά παρεμβύσματα, είτε επί ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς 
συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς). 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, 
πάχους 3 mm

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια 
(ξύλινα ή μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-0807-01 
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + 
μεμβράνη + 3 mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 
mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) πολλαπλών στοιβάδων, 
από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη 
πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-0807-02 "Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + 
μεμβράνη + 5 mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)  
πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear 
float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 
με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και 
σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + 
μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 
mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη 
+ 4 mm)  πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή 
άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM 
ή συναφελη και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



262 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

263 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

264 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

265 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

266 Μ2  Δήλωση συμμόρφωσης CE    

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ξυλεία για κατασκευές Κ.Χ. (παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια)

267 Μ3

ΟΜΑΔΑ Ζ: Υδραυλικά Είδη 
 Χαλκοσωλήνες N 1057  εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά EN 15824 

268 Καναβι Α πλεξούδα ΤΕΜ Καναβι Α πλεξούδα

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + 
μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 
mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη 
+ 6 mm)  πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή 
άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM 
ή συναφελη και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT 
πάχους 10 mm

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες 
βίδες. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-
02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,. πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,. πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 
mm + 4 mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 
4 mm + 4 mm) θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, 
απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας,. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
παρεμβύσματα και σιλικόνη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό".

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή 
συγκολλητής ξυλείας σε διαστάσεις 
(υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά 
παραγγελία

Δοκίδες ξυλείας γενικής χρήσης ή συγκολλητής ξυλείας 
σε διαστάσεις (υψοςΧπλάτοςΧμήκος) κατά παραγγελία

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



269 Βανες σφαιρ Α-Θ ¾ ΤΕΜ Bανες σφαιρ Α-Θ ¾ Δήλωση συμμόρφωσης CE

270 Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 ΤΕΜ Συστολές ορειχ. 3/4Χ1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

271 ΤΕΜ Στηρίγματα (πλαστικά και μη) διαφόρων διατομών Δήλωση συμμόρφωσης CE

272 Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" ΤΕΜ Μαστοί ορειχάλκινοι 1/2" Δήλωση συμμόρφωσης CE

273 Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" ΤΕΜ Μαστοί ορειχάλκινοι 3/4" Δήλωση συμμόρφωσης CE

274 Μαστοί ορειχάλκινοι 1" ΤΕΜ Μαστοί ορειχάλκινοι 1" Δήλωση συμμόρφωσης CE

275 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 ΜΜ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ15 Δήλωση συμμόρφωσης CE

276 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 ΜΜ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18 Δήλωση συμμόρφωσης CE

277 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 ΜΜ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ22 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στηρίγματα (πλαστικά και μη) 
διαφόρων διατομών

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



278 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 ΜΜ Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ28 Δήλωση συμμόρφωσης CE

279 Ταφ χαλκού Φ15 ΤΕΜ Ταφ χαλκού Φ15 Δήλωση συμμόρφωσης CE

280 Ταφ χαλκού Φ18 ΤΕΜ Ταφ χαλκού Φ18 Δήλωση συμμόρφωσης CE

281 Ταφ χαλκού Φ22 ΤΕΜ Ταφ χαλκού Φ22 Δήλωση συμμόρφωσης CE

282 Ταφ χαλκού Φ28 ΤΕΜ Ταφ χαλκού Φ28 Δήλωση συμμόρφωσης CE

283 Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ Γωνίες 1/2 ορείχαλκου Θ-Θ Δήλωση συμμόρφωσης CE

284 Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ Γωνίες 3/4 ορείχαλκου Θ-Θ Δήλωση συμμόρφωσης CE

285 Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ ΤΕΜ Γωνίες 1" ορείχαλκου Θ-Θ Δήλωση συμμόρφωσης CE

286 Μούφες χαλκού Φ15 ΤΕΜ Μούφες χαλκού Φ15 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



287 Μούφες χαλκού Φ18 ΤΕΜ Μούφες χαλκού Φ18 Δήλωση συμμόρφωσης CE

288 Μούφες χαλκού Φ22 ΤΕΜ Μούφες χαλκού Φ22 Δήλωση συμμόρφωσης CE

289 Μούφες χαλκού Φ28 ΤΕΜ Μούφες χαλκού Φ28 Δήλωση συμμόρφωσης CE

290 Αλοιφές διαφόρων ειδών ΤΕΜ Αλοιφές διαφόρων ειδών Δήλωση συμμόρφωσης CE

291 Κολήσεις χαλκού BRIDIT ΤΕΜ Κολήσεις χαλκού BRIDIT Δήλωση συμμόρφωσης CE

292 Φιάλη Προπανίου ΤΕΜ Φιάλη Προπανίου Δήλωση συμμόρφωσης CE

293 Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. ΤΕΜ Μονώσεις λευκές διαφόρων διατομ. Δήλωση συμμόρφωσης CE

294 Τσέρκια διάτριτα Νο 12 ΤΕΜ Τσέρκια διάτριτα Νο 12 Δήλωση συμμόρφωσης CE

295 Τσέρκια διάτριτα Νο 16 ΤΕΜ Τσέρκια διάτριτα Νο 16 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



296 Καρφιά διαφόρων διατομών ΤΕΜ Καρφιά διαφόρων διατομών Δήλωση συμμόρφωσης CE

297 Βάνα σφαιρική 1/2" ΤΕΜ Βάνα σφαιρική 1/2" Δήλωση συμμόρφωσης CE

298 Βάνα σφαιρική 3/4" ΤΕΜ Βάνα σφαιρική 3/4" Δήλωση συμμόρφωσης CE

299 Βάνα σφαιρική 1" ΤΕΜ Βάνα σφαιρική 1" Δήλωση συμμόρφωσης CE

300 Βάνα σφαιρική 1 1/4" ΤΕΜ Βάνα σφαιρική 1 1/4" Δήλωση συμμόρφωσης CE

301 ΤΕΜ Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 χρωμιομένες διάφορες Δήλωση συμμόρφωσης CE

302 ΤΕΜ Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με μανόμετρο Δήλωση συμμόρφωσης CE

303 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 16x2,25 Δήλωση συμμόρφωσης CE

304 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 20x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Προσθήκες (προεκτάσεις) 1/2 
χρωμιομένες διάφορες

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Αυτόματος πλήρωσης 1/2" Β.Τ. Με 
μανόμετρο

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



305 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 26x3 Δήλωση συμμόρφωσης CE

306 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 32x3 Δήλωση συμμόρφωσης CE

307 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 40x3,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

308 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 50x4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

309 Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 ΜΜ Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 63x4,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

310 Επιτοίχειο καζανάκι ΤΕΜ Επιτοίχειο καζανάκι Δήλωση συμμόρφωσης CE

311 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

312 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

313 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN40, DN 1/2

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN40, DN 3/4

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 3/4

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN40, DN 1''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



314 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

315 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

316 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

317 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

318 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

319 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

320 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

321 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

322 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN40, DN 1 1/4''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1 1/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 10 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN40, DN 1 1/2''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 10 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN40, DN 1 1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN25, DN 1/2

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN25, DN 3/4

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 3/4

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN25, DN 1

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN25, DN 1 1/4''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
αρσενικό PN25, DN 1 1/2''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ αρσενικό PN25, DN 1 1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
θηλυκό PN25, DN 1/2

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
θηλυκό PN25, DN 3/4

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 3/4

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



323 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

324 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

325 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

326 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

327 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

328 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

329 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

330 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

331 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
θηλυκό PN25, DN 1''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
θηλυκό PN25, DN 1 1/4''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής 
σειρά Τ 14 συνδέσεις: θηλυκό/ 
θηλυκό PN25, DN 1 1/2''

Σφαιρικός κρουνός ολικής παροχής σειρά Τ 14 
συνδέσεις: θηλυκό/ θηλυκό PN25, DN 1 1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας 
σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1/2 
X 1/2

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά 
Τ 14 – PN25, DN 1/2 X 1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας 
σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 3/4 
X 3/4

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά 
Τ 14 – PN25, DN 3/4 X 3/4

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας 
σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 1'' X 
1''

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά 
Τ 14 – PN25, DN 1'' X 1''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας 
σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 
11/4'' X 11/4''

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά 
Τ 14 – PN25, DN 11/4'' X 11/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας 
σύνδεσης σειρά Τ 14 – PN25, DN 
11/2'' X 11/2''

Σφαιρικός κρουνός ΜΕΡΑΚΟΡ ταχείας σύνδεσης σειρά 
Τ 14 – PN25, DN 11/2'' X 11/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



332 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

333 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

334 Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

335 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

336 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

337 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

338 Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

339 Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 26x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

340 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2.0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



341 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

342 Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

343 Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 26x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

344 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

345 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-2x16-2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

346 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-3x20-2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

347 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x20-2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

348 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-3x26-3 Δήλωση συμμόρφωσης CE

349 Γωνιία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 18-
2x16-2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 23-
3x20-2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-
3x20-2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ σύνδεσης συστολικό Ø 32-
3x26-3

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



350 Γωνιία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

351 Γωνιία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

352 Γωνιία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 20x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

353 Γωνιία θηλυκή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 32x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

354 Γωνιία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία αρσενική Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

355 Γωνιία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία αρσενική Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

356 Γωνιία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία αρσενική Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

357 Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

358 Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



359 Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

360 Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

361 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 ΤΕΜ Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 16 Δήλωση συμμόρφωσης CE

362 Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 ΤΕΜ Γωνία μακρυά 90° με στήριγμα Ø 20 Δήλωση συμμόρφωσης CE

363 TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY αρσενικό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

364 TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY αρσενικό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

365 TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY αρσενικό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

366 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

367 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



368 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

369 ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

370 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

371 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

372 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 20x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

373 Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

374 Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

375 Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

376 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



377 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

378 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

379 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

380 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

381 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

382 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 26x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

383 Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό βιδωτό Ø 32x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

384 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

385 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



386 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

387 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

388 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,5x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

389 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

390 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

391 Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

392 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

393 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

394 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



395 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

396 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 20x2,5x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

397 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 26x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

398 Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή βιδωτή Ø 32x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

399 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

400 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

401 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

402 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 26x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

403 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



404 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

405 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

406 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

407 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

408 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 26x3,0x3/4 Δήλωση συμμόρφωσης CE

409 TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 ΤΕΜ TAY θηλυκό βιδωτό Ø 32x3,0x1 Δήλωση συμμόρφωσης CE

410 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

411 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

412 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



413 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

414 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

415 ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

416 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

417 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 18x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

418 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

419 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 20x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

420 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 26x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

421 Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης βιδωτό Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



422 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 16x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

423 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 18x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

424 ΤΕΜ Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 20x2,0x1/2 Δήλωση συμμόρφωσης CE

425 Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 15x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

426 Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 16x1/2x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

427 Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 18x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

428 Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 22x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

429 Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 28x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

430 Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ Γωνία θηλυκή Ø 32x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 
16x2,0x1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 
18x2,0x1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γωνία με στήριγμα βιδωτό Ø 
20x2,0x1/2

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



431 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 15x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

432 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

433 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 18x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

434 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 22x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

435 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 28x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

436 Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 ΤΕΜ Γωνία σύνδεσης βιδωτή Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

437 ΤΑΥ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

438 ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

439 ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



440 ΤΑΥ θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 22x3/4x3,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

441 ΤΑΥ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

442 ΤΑΥ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ θηλυκό Ø 32x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

443 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 15x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

444 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

445 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 18x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

446 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 22x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

447 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 28x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

448 ΤΑΥ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ ΤΑΥ σύνδεσης Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



449 Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 15x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

450 Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 16x1/2x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

451 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 18x3/4x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

452 Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 18x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

453 Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 22x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

454 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 28x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

455 Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 28x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

456 Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ αρσενικό Ø 32x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

457 Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 15x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



458 Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 16x1/2x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

459 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 18x3/4x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

460 Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 18x1/2x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

461 Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 22x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

462 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 28x3/4x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

463 Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 28x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

464 Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ θηλυκό Ø 32x1x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

465 Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 15x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

466 Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 16x2,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



467 Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 18x2,5 Δήλωση συμμόρφωσης CE

468 Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 22x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

469 Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 28x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

470 Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 ΤΕΜ Ρακόρ σύνδεσης Ø 32x3,0 Δήλωση συμμόρφωσης CE

471 ΤΕΜ Γωνία τερματική για κολεκτέρ διαστάσεως 1''x1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

472 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

473 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

474 Συστολή διαστάσεως 3/4''x1/2'' ΤΕΜ Συστολή διαστάσεως 3/4''x1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

475 ΤΕΜ Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Γωνία τερματική για κολεκτέρ 
διαστάσεως 1''x1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Συστολή για κολεκτέρ αρσενική 
διαστάσεως 24x19x1/2''

Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 
24x19x1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Συστολή για κολεκτέρ αρσενική 
διαστάσεως 24x19x3/4''

Συστολή για κολεκτέρ αρσενική διαστάσεως 
24x19x3/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τάπα αρσενική για κολεκτέρ 
διαστάσεως 1''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



476 ΤΕΜ Τάπα αρσενική για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

477 ΤΕΜ Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 1'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

478 ΤΕΜ Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ διαστάσεως 3/4'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

479 ΤΕΜ Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσ. 16x2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

480 ΤΕΜ Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 18x2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

481 ΤΕΜ Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα διαστάσεως 20x2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

482 Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου ΤΕΜ Διακόπτης τετράοδος μονοσωληνίου Δήλωση συμμόρφωσης CE

483 ΤΕΜ Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός διαστάσεως 1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

484 ΤΕΜ Διακόπτης δισωληνίου ίσιος διαστάσεως 1/2''x24 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Τάπα αρσενική για κολεκτέρ 
διαστάσεως 3/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ 
διαστάσεως 1''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Τάπα θηλυκή για κολεκτέρ 
διαστάσεως 3/4''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα 
διαστάσ. 16x2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα 
διαστάσεως 18x2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ρακόρ πολυστρωματικού σωλήνα 
διαστάσεως 20x2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διακόπτης δισωληνιου γωνιακός 
διαστάσεως 1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Διακόπτης δισωληνίου ίσιος 
διαστάσεως 1/2''x24

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



485 ΤΕΜ Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο διαστάσεως 1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

486 ΤΕΜ Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο Ø 63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

487 Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ Διακόπτης γωνιακός διαστάσεως 1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

488 Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2'' ΤΕΜ Διακόπτης ίσιος διαστάσεως 1/2'' Δήλωση συμμόρφωσης CE

489 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 32mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

490 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

491 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

492 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

493 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Αυτόματο εξαεριστικό ίσιο 
διαστάσεως 1/2''

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο 
Ø 63

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



494 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

495 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

496 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 140mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

497 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 160mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

498 Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm Μέτρο Σωλήνας εξαερισμού 6ATM Ø 200mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

499 Καμπύλη 45º Ø 32mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 32mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

500 Καμπύλη 45º Ø 40mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

501 Καμπύλη 45º Ø 50mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

502 Καμπύλη 45º Ø 63mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



503 Καμπύλη 45º Ø 75mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

504 Καμπύλη 45º Ø 100mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

505 Καμπύλη 45º Ø 125mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

506 Καμπύλη 45º Ø 140mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 140mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

507 Καμπύλη 45º Ø 160mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 160mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

508 Καμπύλη 45º Ø 200mm ΤΕΜ Καμπύλη 45º Ø 200mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

509 Καμπύλη 67º Ø 100mm ΤΕΜ Καμπύλη 67º Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

510 Καμπύλη 90º Ø 32mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 32mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

511 Καμπύλη 90º Ø 40mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



512 Καμπύλη 90º Ø 50mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

513 Καμπύλη 90º Ø 63mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

514 Καμπύλη 90º Ø 75mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

515 Καμπύλη 90º Ø 100mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

516 Καμπύλη 90º Ø 125mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

517 Καμπύλη 90º Ø 140mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 140mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

518 Καμπύλη 90º Ø 160mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 160mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

519 Καμπύλη 90º Ø 200mm ΤΕΜ Καμπύλη 90º Ø 200mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

520 Μούφα Ø 40mm ΤΕΜ Μούφα Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



521 Μούφα Ø 50mm ΤΕΜ Μούφα Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

522 Μούφα Ø 63mm ΤΕΜ Μούφα Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

523 Μούφα Ø 75mm ΤΕΜ Μούφα Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

524 Μούφα Ø 100mm ΤΕΜ Μούφα Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

525 Μούφα Ø 125mm ΤΕΜ Μούφα Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

526 ΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 32mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

527 ΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

528 ΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

529 ΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



530 ΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

531 ΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

532 ΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

533 ΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 140mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

534 ΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 160mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

535 ΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ ΤΑΦ Ø 200mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

536 ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 32mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

537 ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 40mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

538 ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



539 ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

540 ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

541 ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 100mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

542 ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

543 ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 140mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

544 ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 160mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

545 ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Ø 200mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

546 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

547 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



548 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

549 ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ ΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

550 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm ΤΕΜ HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/50mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

551 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm ΤΕΜ HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/63mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

552 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm ΤΕΜ HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/75mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

553 HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm ΤΕΜ HΜΙΤΑΦ Συστολικό Ø 100/125mm Δήλωση συμμόρφωσης CE

554 Καπέλο Ø 50 ΤΕΜ Καπέλο Ø 50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

555 Καπέλο Ø 63 ΤΕΜ Καπέλο Ø 63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

556 Καπέλο Ø 75 ΤΕΜ Καπέλο Ø 75 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



557 Καπέλο Ø 100 ΤΕΜ Καπέλο Ø 100 Δήλωση συμμόρφωσης CE

558 Καπέλο Ø 125 ΤΕΜ Καπέλο Ø 125 Δήλωση συμμόρφωσης CE

559 Τάπα Ø 40 ΤΕΜ Τάπα Ø 40 Δήλωση συμμόρφωσης CE

560 Τάπα Ø 50 ΤΕΜ Τάπα Ø 50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

561 Τάπα Ø 63 ΤΕΜ Τάπα Ø 63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

562 Τάπα Ø 75 ΤΕΜ Τάπα Ø 75 Δήλωση συμμόρφωσης CE

563 Τάπα Ø 100 ΤΕΜ Τάπα Ø 100 Δήλωση συμμόρφωσης CE

564 Τάπα Ø 125 ΤΕΜ Τάπα Ø 125 Δήλωση συμμόρφωσης CE

565 Τάπα Ø 140 ΤΕΜ Τάπα Ø 140 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



566 Τάπα Ø 160 ΤΕΜ Τάπα Ø 160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

567 Τάπα Ø 200 ΤΕΜ Τάπα Ø 200 Δήλωση συμμόρφωσης CE

568 Τάπα Ø 125 με σωληνάκι ΤΕΜ Τάπα Ø 125 με σωληνάκι Δήλωση συμμόρφωσης CE

569 Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 40/32 Δήλωση συμμόρφωσης CE

570 Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 50/32 Δήλωση συμμόρφωσης CE

571 Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 50/40 Δήλωση συμμόρφωσης CE

572 Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 50/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

573 Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 75/50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

574 Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 75/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



575 Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 100/50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

576 Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 4100/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

577 Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 100/75 Δήλωση συμμόρφωσης CE

578 Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 100/125 Δήλωση συμμόρφωσης CE

579 Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 125/140 Δήλωση συμμόρφωσης CE

580 Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 125/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

581 Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 140/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

582 Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 ΤΕΜ Συστολές νέου τύπου Ø 200/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

583 Διαστολές Ø 40/32 ΤΕΜ Διαστολές Ø 40/32 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



584 Διαστολές Ø 50/32 ΤΕΜ Διαστολές Ø 50/32 Δήλωση συμμόρφωσης CE

585 Διαστολές Ø 50/40 ΤΕΜ Διαστολές Ø 50/40 Δήλωση συμμόρφωσης CE

586 Διαστολές Ø 50/63 ΤΕΜ Διαστολές Ø 50/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

587 Διαστολές Ø 75/50 ΤΕΜ Διαστολές Ø 75/50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

588 Διαστολές Ø 75/63 ΤΕΜ Διαστολές Ø 75/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

589 Διαστολές Ø 100/50 ΤΕΜ Διαστολές Ø 100/50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

590 Διαστολές Ø 100/63 ΤΕΜ Διαστολές Ø 100/63 Δήλωση συμμόρφωσης CE

591 Διαστολές Ø 100/75 ΤΕΜ Διαστολές Ø 100/75 Δήλωση συμμόρφωσης CE

592 Διαστολές Ø 100/125 ΤΕΜ Διαστολές Ø 100/125 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



593 Διαστολές Ø 125/140 ΤΕΜ Διαστολές Ø 125/140 Δήλωση συμμόρφωσης CE

594 Διαστολές Ø 125/160 ΤΕΜ Διαστολές Ø 125/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

595 Διαστολές Ø 140/160 ΤΕΜ Διαστολές Ø 140/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

596 Διαστολές Ø 200/125 ΤΕΜ Διαστολές Ø 200/125 Δήλωση συμμόρφωσης CE

597 Διαστολές Ø 200/160 ΤΕΜ Διαστολές Ø 200/160 Δήλωση συμμόρφωσης CE

598 Μέτρο

599 Μέτρο

600 Μέτρο

601 Μέτρο

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους 
τοιχώματος 2,5mm, πίεσης 
λειτουργίας 20ΑΤΜ

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ15mm, πάχους 
τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους 
τοιχώματος 2,0mm, πίεσης 
λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους 
τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους 
τοιχώματος 2,0mm, πίεσης 
λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους 
τοιχώματος 2,0mm, πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους 
τοιχώματος 2,5mm, πίεσης 
λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους 
τοιχώματος 2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



602 Μέτρο

603 Μέτρο

604 Μέτρο

605 Μέτρο

606 TEM

607 TEM

608 ΤΕΜ

609 ΤΕΜ

610 ΤΕΜ

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγρ.ΕΝ12201) 
εξωτ. Φ22mm πάχους τοιχώματος 
3mm πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγρ.ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm πάχους τοιχώματος 
3mm πίεσης λειτουργίας 20ΑΤΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους 
τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 
12,5 ΑΤΜ.

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους 
τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μαύρου χρώματος 
(σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους 
τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 
12,5 ΑΤΜ.

Σωλήνας μαύρου χρώματος (σύμφωνα με 
προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους 
τοιχώματος 3mm, πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) 
εξωτ.Φ15mm, πάχους τοιχώματος 
2,5mm, πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ.Φ15mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, 
πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2mm, 
πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ16mm, πάχους τοιχώματος 2mm, 
πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2mm, 
πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2mm, 
πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, 
πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ18mm, πάχους τοιχώματος 2,5mm, 
πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ22mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ22mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 20 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ28mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



611 ΤΕΜ

612 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

613 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

614 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

615 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

616 Kαπάκι φρεατίου 200x200 ΤΕΜ Kαπάκι φρεατίου 200x200 Δήλωση συμμόρφωσης CE

617 Kαπάκι φρεατίου 300x300 ΤΕΜ Kαπάκι φρεατίου 300x300 Δήλωση συμμόρφωσης CE

618 Kαπάκι φρεατίου 400x400 ΤΕΜ Kαπάκι φρεατίου 400x400 Δήλωση συμμόρφωσης CE

619 Kαπάκι φρεατίου 550x550 ΤΕΜ Kαπάκι φρεατίου 550x550 Δήλωση συμμόρφωσης CE

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΝ12201) εξωτ. 
Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Σωλήνας μπλε χρώματος (σύμφωνα με προδιαγραφές 
ΕΝ12201) εξωτ. Φ32mm, πάχους τοιχώματος 3mm, 
πίεσης λειτουργίας 12,5 ΑΤΜ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής 
διαμέτρου 110-90- 75-50

Κουτί φρεατίου 200x200 εξωτερικής διαμέτρου 110-
90- 75-50

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής 
διαμέτρου 125- 110-90-75

Κουτί φρεατίου 300x300 εξωτερικής διαμέτρου 125- 
110-90-75

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής 
διαμέτρου 252- 205-160-110

Κουτί φρεατίου 400x400 εξωτερικής διαμέτρου 252- 
205-160-110

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής 
διαμέτρου 315- 252-200-160

Κουτί φρεατίου 550x550 εξωτερικής διαμέτρου 315- 
252-200-160

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



620 Σχάρα φρεατίου 200x200 ΤΕΜ Σχάρα φρεατίου 200x200 Δήλωση συμμόρφωσης CE

621 Σχάρα φρεατίου 300x300 ΤΕΜ Σχάρα φρεατίου 300x300 Δήλωση συμμόρφωσης CE

622 Σχάρα φρεατίου 400x400 ΤΕΜ Σχάρα φρεατίου 400x400 Δήλωση συμμόρφωσης CE

623 Σχάρα φρεατίου 550x550 ΤΕΜ Σχάρα φρεατίου 550x550 Δήλωση συμμόρφωσης CE

624 Σιφώνι Ø 50 ΤΕΜ Σιφώνι Ø 50 Δήλωση συμμόρφωσης CE

625 Σιφώνι 20x20 ΤΕΜ Σιφώνι 20x20 Δήλωση συμμόρφωσης CE

626 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

627 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

628 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
150x150x15mm και βάρος 1,5kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
150x150x15mm και βάρος 1,5kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
200x200x20mm και βάρος 2kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
200x200x20mm και βάρος 2kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
240x240x28mm και βάρος 4kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
240x240x28mm και βάρος 4kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



629 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

630 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

631 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

632 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

633 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

634 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

635 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

636 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

637 ΤΕΜ Δήλωση συμμόρφωσης CE

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
240x320x28mm και βάρος 6kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
240x320x28mm και βάρος 6kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
300x300x35mm και βάρος 7kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x300x35mm και βάρος 7kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
300x400x35mm και βάρος 9kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x400x35mm και βάρος 9kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
400x400x35mm και βάρος 12kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x400x35mm και βάρος 12kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x35mm και βάρος 15kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x35mm και βάρος 15kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x40mm και βάρος 17kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x40mm και βάρος 17kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
500x600x40mm και βάρος 22kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x600x40mm και βάρος 22kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x40mm και βάρος 28kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x40mm και βάρος 28kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
600x700x40mm και βάρος 34kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x700x40mm και βάρος 34kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος
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Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως 
Α15 UN EN124 αντοχής 1,5 τόνων με 
εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x40mm και βάρος 40kg

Κάλυμμα φρεατίου GG20 κλάσεως Α15 UN EN124 
αντοχής 1,5 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x40mm και βάρος 40kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Φρεάτιο υδρομετρητών με 
μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, 
εξωτερικών διαστάσ. 30x30x220mm 
και εσωτερικών διαστάσεων 
32x32mm

Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα 
κλάσεως Β125, εξωτερικών διαστάσ. 30x30x220mm 
και εσωτερικών διαστάσεων 32x32mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Φρεάτιο υδρομετρητών με 
μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, 
εξωτερικών διαστάσεων 
35x35x220mm και εσωτερικών 
διαστάσεων 40x40mm

Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα 
κλάσεως Β125, εξωτερικών διαστάσεων 
35x35x220mm και εσωτερικών διαστάσεων 40x40mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Φρεάτιο υδρομετρητών με 
μαντεμένιο κάλυμμα κλάσεως Β125, 
εξωτερικών διαστάσεων 
300x300x15mm και εσωτερικών 
διαστάσεων 26x26mm

Φρεάτιο υδρομετρητών με μαντεμένιο κάλυμμα 
κλάσεως Β125, εξωτερικών διαστάσεων 
300x300x15mm και εσωτερικών διαστάσεων 
26x26mm

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x300x40mm και βάρος 10kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x300x40mm και βάρος 10kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x45mm και βάρος 16kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x45mm και βάρος 16kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x45mm και βάρος 18kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x500x45mm και βάρος 18kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x50mm και βάρος 25kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x50mm και βάρος 25kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x600x50mm και βάρος 30kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x600x50mm και βάρος 30kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος
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Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x50mm και βάρος 36kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x50mm και βάρος 36kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x800x55mm και βάρος 48kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x800x55mm και βάρος 48kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x55mm και βάρος 48kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x55mm και βάρος 48kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
800x800x60mm και βάρος 65kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
800x800x60mm και βάρος 65kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
900x900x60mm και βάρος 85kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
900x900x60mm και βάρος 85kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1000x1000x60mm και βάρος 120kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1000x1000x60mm και βάρος 120kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
200x1000x35mm και βάρος 12kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
200x1000x35mm και βάρος 12kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
250x1000x35mm και βάρος 18kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
250x1000x35mm και βάρος 18kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x1000x35mm και βάρος 22kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
300x1000x35mm και βάρος 22kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος
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Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x1000x35mm και βάρος 34kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x1000x35mm και βάρος 34kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x1000x35mm και βάρος 50kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x1000x35mm και βάρος 50kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
660x960x60mm και βάρος 65kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
660x960x60mm και βάρος 65kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 
κλάσεως C250 UN EN124 αντοχής 25 
τόνων με ράγες καν. 1000mm και 
βάρος 6kg

Σχάρα ομβρίων υδάτων GJS 500/7 κλάσεως C250 UN 
EN124 αντοχής 25 τόνων με ράγες καν. 1000mm και 
βάρος 6kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x400x70mm και βάρος 24kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
400x400x70mm και βάρος 24kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x70mm και βάρος 33kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
500x500x70mm και βάρος 33kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x70mm και βάρος 48kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x600x70mm και βάρος 48kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x800x70mm και βάρος 67kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
600x800x70mm και βάρος 67kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x70mm και βάρος 67kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
700x700x70mm και βάρος 67kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος
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Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
800x800x75mm και βάρος 88kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
800x800x75mm και βάρος 88kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
900x900x75mm και βάρος 100kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
900x900x75mm και βάρος 100kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1000x1000x90mm και βάρος 158kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1000x1000x90mm και βάρος 158kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1100x1100x90mm και βάρος 180kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1100x1100x90mm και βάρος 180kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1200x1200x90mm και βάρος 215kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με εξωτερικές διαστάσεις 
1200x1200x90mm και βάρος 215kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με Ø400x75mm, βάρους 18kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø400x75mm, βάρους 
18kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με Ø 500x100mm και βάρος 
30kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 500x100mm και βάρος 
30kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με Ø 800x100mm και βάρος 
54kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 800x100mm και βάρος 
54kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 
κλάσεως D400 UN EN124 αντοχής 40 
τόνων με Ø 1000x100mm και βάρος 
84kg

Κάλυμμα φρεατίου GJS 500/7 κλάσεως D400 UN 
EN124 αντοχής 40 τόνων με Ø 1000x100mm και βάρος 
84kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



674 ΤΕΜ Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, χρωμέ Δήλωση συμμόρφωσης CE

675 Μπαταρία λουτρού χρωμέ ΤΕΜ Μπαταρία λουτρού χρωμέ Δήλωση συμμόρφωσης CE

676 ΤΕΜ Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ Δήλωση συμμόρφωσης CE

677 ΤΕΜ Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς βαλβίδα χρωμέ Δήλωση συμμόρφωσης CE

678 Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ ΤΕΜ Μπαταρία νεροχύτου τοίχου χρωμέ Δήλωση συμμόρφωσης CE

679 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ Κάνουλα πάγκου μονή Δήλωση συμμόρφωσης CE

680 Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική ΤΕΜ Κάνουλα τοίχου μονή περιστροφική Δήλωση συμμόρφωσης CE

681 Κάνουλα πάγκου μονή ΤΕΜ Κάνουλα πάγκου μονή Δήλωση συμμόρφωσης CE

682 Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν ΤΕΜ Ρουξούνι βαλβίδας ποδομπουτόν Δήλωση συμμόρφωσης CE

Μπαταρία νεροχύτου πάγκου, ψηλή, 
χρωμέ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα 
ορειχάλκινη Β.Τ χρωμέ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Μπαταρία νιπτήρος 1 οπής χωρίς 
βαλβίδα χρωμέ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος



683 Ποδομπουτόν ΤΕΜ Ποδομπουτόν Δήλωση συμμόρφωσης CE

684 Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών ΤΕΜ Κεφαλή ντους 2 λειτουργιών Δήλωση συμμόρφωσης CE

685 Τηλέφωνο μπάνιου ΤΕΜ Τηλέφωνο μπάνιου Δήλωση συμμόρφωσης CE

686 Σπιράλ 120mm άσπρο ΤΕΜ Σπιράλ 120mm άσπρο Δήλωση συμμόρφωσης CE

687 Κόλλα 125gr σωληνάριο ΤΕΜ Κόλλα 125gr σωληνάριο

688 Κόλλα 250gr σωληνάριο ΤΕΜ Κόλλα 250gr σωληνάριο

689 Κόλλα 500gr σωληνάριο ΤΕΜ Κόλλα 500gr σωληνάριο

690 Κόλλα 1kgr Α.Π ΤΕΜ Κόλλα 1kgr Α.Π

691 Διαλυτής PVC-U/C 1Lt ΤΕΜ Διαλυτής PVC-U/C 1Lt

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



692 Aφρός πολυουρεθάνης 12x500mL ΤΕΜ Aφρός πολυουρεθάνης 12x500mL

693 Aφρός πολυουρεθάνης 12x750mL ΤΕΜ Aφρός πολυουρεθάνης 12x750mL

694 Σιλικόνη αντιμουχλική Νº5 ΤΕΜ Σιλικόνη αντιμουχλική Νº5

695 ΤΕΜ

696 Σιλικόνη αντιμουχλική RF 999 ΤΕΜ Σιλικόνη αντιμουχλική RF 999

697 ΤΕΜ Eποξικός στόκος δύο συστατικών 500gr Δήλωση συμμόρφωσης CE

698 ΤΕΜ Eποξικός στόκος δύο συστατικών 1000gr Δήλωση συμμόρφωσης CE

699 Κόλλα PVC διαφανής 250ml ΤΕΜ Κόλλα PVC διαφανής 250ml

700 Κόλλα PVC διαφανής 500ml ΤΕΜ Κόλλα PVC διαφανής 500ml

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σιλικόνη αντιμουχλική σε σωληνάριο των 
280 ml-300ML Σιλικόνη αντιμουχλική σε σωληνάριο των 280 ml-300ML

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Eποξικός στόκος δύο συστατικών 
500gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Eποξικός στόκος δύο συστατικών 
1000gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



701 Κόλλα PVC GRAY 250ml ΤΕΜ Κόλλα PVC GRAY 250ml

702 Κόλλα PVC GRAY 500ml ΤΕΜ Κόλλα PVC GRAY 500ml

703 Κόλλα PVC λευκή 250ml ΤΕΜ Κόλλα PVC λευκή 250ml

704 Κόλλα PVC λευκή 500ml ΤΕΜ Κόλλα PVC λευκή 500ml

705 Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml ΤΕΜ Κόλλα PVC διαφανής σωλ. 125ml

706 Κόλλα PRIMER PVC 236ml ΤΕΜ Κόλλα PRIMER PVC 236ml

707 Επισκευαστικό σοβά 5kg ΤΕΜ Επισκευαστικό σοβά 5kg Δήλωση συμμόρφωσης CE

708 Επισκευαστικό σοβά 25kg ΤΕΜ Επισκευαστικό σοβά 25kg Δήλωση συμμόρφωσης CE

709 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 5kg ΤΕΜ Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 5kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη 
συσκευασία του

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη 
συσκευασία του

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



710 Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 25kg ΤΕΜ Ρητίνη με ινοοπλισμένο κονίαμα 25kg

711 Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο ΤΕΜ Σοβάς τελικής στρώσης αδιάβροχο Δήλωση συμμόρφωσης CE

712 Σοβάς πρώτης στρώσης ΤΕΜ Σοβάς πρώτης στρώσης Δήλωση συμμόρφωσης CE

713 Tσιμέντο γκρι 4kg ΤΕΜ Tσιμέντο γκρι 4kg Δήλωση συμμόρφωσης CE

714 Τσιμέντο λευκό 4kg ΤΕΜ Τσιμέντο λευκό 4kg Δήλωση συμμόρφωσης CE

715 Σιλικόνη λευκή 280ml ΤΕΜ Σιλικόνη λευκή 280ml

716 Σιλικόνη διαφανής 280ml ΤΕΜ Σιλικόνη διαφανής 280ml

717 Σιλικόνη σωληνάριο 80ml ΤΕΜ Σιλικόνη σωληνάριο 80ml

718 Σιλικόνη ACRYLAT 330gr ΤΕΜ Σιλικόνη ACRYLAT 330gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



719 Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml ΤΕΜ Σιλικονούχος στόκος βαφής 280ml

720 Φύσιγγα κενή 310ml ΤΕΜ Φύσιγγα κενή 310ml

721 Εποξειδιακός στόκος 1kg ΤΕΜ Εποξειδιακός στόκος 1kg

722 Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr ΤΕΜ Εποξειδιακή κόλλα ζεύγος 400gr

723 Ρητίνη ενέσιμη 1kg ΤΕΜ Ρητίνη ενέσιμη 1kg

724 Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg ΤΕΜ Στεγανωτικό κεραμίδι 15kg

725 Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg ΤΕΜ Στεγανωτικό ακρυλικό Νο 39 15kg

726 Κονία στεγανωποίησης 5kg ΤΕΜ Κονία στεγανωποίησης 5kg

727 Κονία στεγανωποίησης 25kg ΤΕΜ Κονία στεγανωποίησης 25kg

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



728 Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt ΤΕΜ Γαλάκτωμα κονιάματος 20lt

729 Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt ΤΕΜ Γαλάκτωμα κονιάματος 5lt

730 Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt ΤΕΜ Γαλάκτωμα κονιάματος 1lt

731 Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt ΤΕΜ Αστάρι ακρυλ. Δαιλυτού 4lt

732 Ρητίνη βελτιωτική 5lt ΤΕΜ Ρητίνη βελτιωτική 5lt

733 Ρητίνη βελτιωτική 10lt ΤΕΜ Ρητίνη βελτιωτική 10lt

734 Ρητίνη βελτιωτική 20lt ΤΕΜ Ρητίνη βελτιωτική 20lt

735 Μίνιο υδραυλικών 250ml ΤΕΜ Μίνιο υδραυλικών 250ml

736 Βόρακας 120gr ΤΕΜ Βόρακας 120gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  



737 Γομαλάκα 200ml ΤΕΜ Γομαλάκα 200ml

738 Γομαλάκα 60ml ΤΕΜ Γομαλάκα 60ml

739 Αλοιφή χαλκού 125gr ΤΕΜ Αλοιφή χαλκού 125gr

740 Αποφρακτικό 900gr ΤΕΜ Αποφρακτικό 900gr

741 Αποφρακτικό 1800gr ΤΕΜ Αποφρακτικό 1800gr

742 Καθαριστικό βόθρων 5kg ΤΕΜ Καθαριστικό βόθρων 5kg

ΟΜΑΔΑ Η: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα

743 ΤΕΜ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε 
συσκευασία πλαστικών σάκκων 25kg

έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα  ειδικής σύνθεσης 
συνδετικό υλικό κατάλλλο  για την μόνιμη και άμεση 
επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα 
με ασφαλτικό τάπητα όσο και σε οδοστρώματα από 
σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διαμόρφωση εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής 
κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους 
parking (ράμπες) και επισκευή «καρότων» από 
δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE                  
     2, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
του προϊόντος 
3. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του 
Ν1599/86 με την οποία να δηλώνεται:
η ταξινόμηση και επισήμανση 
(ετικέτα) του προϊόντος είναι 
σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1272/2008 (CLP) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και 
σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει
έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης 
του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων εφόσον 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει    

Σήμανση CE πάνω στο προϊόν ή τη 
συσκευασία του
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Ετοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε 
συσκευασία πλαστικών δοχείων 25kg

έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα  ειδικής σύνθεσης 
συνδετικό υλικό κατάλλλο  για την μόνιμη και άμεση 
επισκευή λάκκων και φθορών τόσο σε οδοστρώματα 
με ασφαλτικό τάπητα όσο και σε οδοστρώματα από 
σκυρόδεμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διαμόρφωση εμποδίων σε δρόμους προσεκτικής 
κυκλοφορίας (σαμαράκια), εξομαλύνσεις σε χώρους 
parking (ράμπες) και επισκευή «καρότων» από 
δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικά 
Ποιότητας κατά ISO 9001, 14001, 45001 σε ισχύ, 
της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή 
ισοδύναμα αυτών.                  

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE                  
2, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος 
3. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του 
Ν1599/86 με την οποία να δηλώνεται:
η ταξινόμηση και επισήμανση 
(ετικέτα) του προϊόντος είναι 
σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1272/2008 (CLP) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και 
σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει
έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης 
του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο 
Χημικών Προϊόντων εφόσον 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει    

Σήμανση CE  επάνω στο ίδιο το 
προϊόν ή σε επικολλούμενη 

ετικέτα, στη συσκευασία ή στα 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα 

του προϊόντος

Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά 
πάκτωσής τους στην άσφαλτο

Στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους 
στην άσφαλτο

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα Ρ_7, Ρ_27-29, Ρ_39-42, 
Ρ50α, Ρ_47-55, διαμέτρου 0,45 m

Πινακίδα Ρ_7, Ρ_27-29, Ρ_39-42, Ρ50α, Ρ_47-55, 
διαμέτρου 0,45 m Η  κατασκευή της κάθε πινακίδας θα 
είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου 
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του 
οποίου θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα 
φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική 
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και 
θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα 
του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής 
της.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 
0,60m

Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,60m Η  
κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο 
φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα 
καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα φέρει 
αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική 
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και 
θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα 
του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής 
της.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 
0,90m

Πινακίδα πολυγωνική Ρ_2, διαμέτρου 0,90m Η  
κατασκευή της κάθε πινακίδας θα είναι από επίπεδο 
φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου θα 
καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα φέρει 
αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική 
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην 
συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει χρώμα φαιό (γκρι) και 
θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα 
του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής 
της.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.
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Πινακίδα  Π-4,Π-5,Π-60 Η  κατασκευή της κάθε 
πινακίδας θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος 
αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η 
εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από 
αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος 
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει 
χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της 
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την 
ημερομηνία κατασκευής της.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα Π-21,Π-25 Η  κατασκευή της κάθε πινακίδας 
θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου 
τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια 
όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από 
αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος 
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη θα έχει 
χρώμα φαιό (γκρι) και θα φέρει τον αύξοντα αριθμό της 
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την 
ημερομηνία κατασκευής της.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα  Πληροφοριακή πλήρως αντανακλαστική, με 
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένη 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις 
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα ονοματοθεσίας επιτοίχια ονοματοθεσίας 
(Ελληνικά – Λατινικά), με τα υλικά στήριξης σε 
υπάρχοντα τοίχο, ενδεικτικών διαστάσεων 50x30cm 
από αλουμίνιο πάχους 1mm σχήματος πομπέ και 
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα 
(και σχήμα) επιλογής της υπηρεσίας.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πινακίδα αρίθμησης οικιών, με τα υλικά στήριξης σε 
υπάρχοντα τοίχο, ενδεικτικών διαστάσεων 10x15cm 
από αλουμίνιο πάχους 1mm σχήματος πομπέ και 
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα 
(και σχήμα) επιλογής της υπηρεσίας.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Κώνοι ασφαλείας ύψους 50εκ. κατασκευασμένοι από 
πλαστικό ή ελαστικό ώστε να μην προκαλούν ζημιές 
στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης 
και σχεδιασμένοι ώστε να γίνονται έντονα αντιληπτοί 
σε κάθε περιβάλλον, ημέρα ή νύχτα.Το πιο 
συνηθισμένο χρώμα τους είναι το πορτοκαλί ωστόσο 
υπάρχουν και σε κόκκινο ή άλλα χρώματα.και 
διαθέτουν μία ή δύο ταινίες από λευκό ανακλαστικό 
υλικό(μεμβράνες). Λόγω των υλικών κατασκευής τους  
έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην έκθεση στο 
περιβάλλον, σε ρύπους και αντίξοες καιρικές συνθήκες 
αλλά ακόμη και σε βανδαλισμό. Επίσης είναι αρκετά 
ανθεκτικοί ώστε να μην αχρηστεύονταιακόμη και εάν 
πατηθούν από κάποιο όχημα. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.
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Κώνοι ασφαλείας ύψους 70εκ. κατασκευασμένοι από 
πλαστικό ή ελαστικό ώστε να μην προκαλούν ζημιές 
στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης 
και σχεδιασμένοι ώστε να γίνονται έντονα αντιληπτοί 
σε κάθε περιβάλλον, ημέρα ή νύχτα.Το πιο 
συνηθισμένο χρώμα τους είναι το πορτοκαλί ωστόσο 
υπάρχουν και σε κόκκινο ή άλλα χρώματα.και 
διαθέτουν μία ή δύο ταινίες από λευκό ανακλαστικό 
υλικό(μεμβράνες). Λόγω των υλικών κατασκευής τους  
έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην έκθεση στο 
περιβάλλον, σε ρύπους και αντίξοες καιρικές συνθήκες 
αλλά ακόμη και σε βανδαλισμό. Επίσης είναι αρκετά 
ανθεκτικοί ώστε να μην αχρηστεύονταιακόμη και εάν 
πατηθούν από κάποιο όχημα. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πλαστικά Στηθαία ασφαλείας Πλαστική μπαριέρα 
μήκους 1m και ύψους 0,70m για τεχνικά έργα και 
οδικές εφαρμογές.
Μήκος: 1000mm
Πλάτος: 400mm
Ύψος: 700mm
Βάρος υλικού πλήρωσης: ~80kg
 Το σχήμα, το υλικό και το χρώμα (κόκκινο ή λευκό) 
που έχουν οι μπαριέρες κυκλοφορίας  μειώνουν την 
πιθανότητα σύγκρουσης των οχημάτων ενώ παράλληλα 
ελαχιστοποιούν τις ζημιές. Στο επάνω μέρος φέρουν 
πόμα για το γέμισμα με νερό ή άμμο. Όταν δεν είναι 
γεμισμένα είναι πολύ ελαφριά και μπορούν να 
μεταφερθούν πολύ εύκολα. Στο κάτω μέρος διαθέτουν 
εσοχές ώστε να μπορούν εύκολα να μεταφέρονται με 
κλαρκ.
Οι πλαστικές μπαριέρες είναι κατασκευασμένες από 
υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο για εξαιρετική 
αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.
Διαθέτουν τάπες για εύκολο γέμισμα και άδειασμα με 
νερό ή άμμο και εσοχή για τοποθέτηση φανών οδικής 
ασφαλείας ή ανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Επίσης 
διαθέτουν υποδοχές συνδέσμων (αρσενικό – θηλυκό) 
για δημιουργία συστοιχίας ευθύγραμμης ή 
καμπυλόγραμμης.  . 
Παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης πινακίδων 
σήμανσης, ενώ διαθέτουν  εσοχές στο κάτω μέρος ώστε 
να μεταφέρονται με κλαρκ.
Έχουν εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα και αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης 
ύψους ~45εκ

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~45εκ 
ενισχυμένα, κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PU 
(Πολυουρεθάνη) το οποίο τα κάνει ιδιαιτέρως 
ανθεκτικά σε πολλαπλά χτυπήματα οχημάτων με 
επαναφορά στην αρχική τους θέση.
Είναι έντονου πορτοκαλί χρώματος για να είναι 
ιδιαιτέρως ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση, ενώ οι 
ανακλαστικές ταινίες που φέρουν τα κάνουν ορατά σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.
Τοποθετούνται με το άνοιγμα οπών στο έδαφος και την 
χρήση upat, βιδών και ροδελών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.



758 ΤΕΜ

759 ΤΕΜ

760 ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΕΜ ΚΟΛΩΝΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης 
ύψους ~70εκ

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης ύψους ~70εκ 
ενισχυμένα, κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό PU 
(Πολυουρεθάνη) το οποίο τα κάνει ιδιαιτέρως 
ανθεκτικά σε πολλαπλά χτυπήματα οχημάτων με 
επαναφορά στην αρχική τους θέση.
Είναι έντονου πορτοκαλί χρώματος για να είναι 
ιδιαιτέρως ευδιάκριτα από μεγάλη απόσταση, ενώ οι 
ανακλαστικές ταινίες που φέρουν τα κάνουν ορατά σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.
Τοποθετούνται με το άνοιγμα οπών στο έδαφος και την 
χρήση upat, βιδών και ροδελών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ  
ΣΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.

Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) 
του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 
συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά 
ISO 9001, σε ισχύ, της εταιρείας παραγωγής του 
προϊόντος.
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