
 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01  

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τμήμα Διαχείρισης  Απορριμμάτων 

  

Τίτλος:  «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 24.763,91 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                          

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
     

    Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών εξοπλισμού (σκούπες, φαράσια, 

χειρωνακτικά εργαλεία) τα οποία χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό ώστε να 

καλυφθούν  ανάγκες  καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου και επισκευών κοινοχρήστων 

δημοτικών χώρων.   

  Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.763,91 € (με Φ.Π.Α. 24 %)    και   βαρύνει 

τους Κ.Α. 20.6699.002 (ποσό 13.996,50 € με ΦΠΑ 24%), Κ.Α. 35.6699.004 (ποσό 2.994,60 € με 

ΦΠΑ 24%) , Κ.Α. 45.6699.002 (ποσό 998,20 € με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 70.05.6699.008 (ποσό 

6.774,61 € με ΦΠΑ 24%) του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020. 

  Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών δίνεται στο Τιμολόγιο της μελέτης.   

   Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 

τιμής για όσες προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 

 

 

                       
 

                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων 
 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ              
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 

Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ

Σ σε  € 

Ποσότητες                

Κ.Α. 

20.6699.002 

ΔΑΠΑΝΗ σε 

€                     

Κ.Α. 

20.6699.002 

Ποσότητες                            

Κ.Α. 

35.6699.004 

ΔΑΠΑΝΗ σε 

€                

Κ.Α. 

35.6699.004 

Ποσότητες                              

Κ.Α. 

45.6699.002 

ΔΑΠΑΝΗ σε 

€               

Κ.Α. 

45.6699.002 

Ποσότητες                

Κ.Α. 

70.05.6699.008 

ΔΑΠΑΝΗ σε €                     

Κ.Α. 

70.05.6699.008 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

σε € 

1 

 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών με 

ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο 

υψηλής ποιότητας   

  

43325100-8 Τεμάχιο 9,00 60,00 540,00 10,00 90,00   0,00 5,00 45,00 675,00 

2 

 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου 

σχήματος (τύπου κάρβουνου)  με 

ξύλινο  κοντάρι  από ανθεκτικό ξύλο 

υψηλής ποιότητας που θα φέρει 

διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης   

43325100-8 Τεμάχιο 9,00 70,00 630,00 10,00 90,00   0,00   0,00 720,00 

3 

 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα γκαζόν 

με ρυθμιζόμενο πλάτος και ξύλινο 

κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής 

ποιότητας και σφιγκτήρες για την 

εύκολη τοποθέτηση του κονταριού 

43325100-8 Τεμάχιο 9,00 150,00 1350,00 36,00 324,00   0,00   0,00 1674,00 

4 

 

Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) 

δοντιών με ξύλινο κοντάρι 

43325100-8 Τεμάχιο 12,00 60,00 720,00 10,00 120,00   0,00   0,00 840,00 

5 

 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου 

πλάτους 32 εκατοστών περίπου με 

πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως τύπου 

και ξύλινο κοντάριι 

39224100-9 Τεμάχιο 7,00 69,00 483,00 9,00 63,00   0,00 5,00 35,00 581,00 

6 

 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου 

πλάτους 30 εκατοστών περίπου με 

 

39224100-9 
Τεμάχιο 7,00   0,00   0,00 5,00 35,00   0,00 35,00 



 

 

 

 

  

συρμάτινη τρίχα βαρέως τύπου και 

ξύλινο κοντάρι 

7 
 

Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι  
39224100-9 Τεμάχιο 7,00 250,00 1750,00 14,00 98,00 6,00 42,00 5,00 35,00 1925,00 

8 

 

Σκούπα τύπου χόρτου πλάτους 30 

εκατοστών περίπου με πλαστική τρίχα 

μήκους 32 εκατοστών περίπου και 

κοντάρι 

39224100-9 Τεμάχιο 7,00 312,00 2184,00   0,00   0,00   0,00 2184,00 

9 

 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι βιδωτό 

συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  

κατάλληλο για οδοκαθαρισμό 

39224350-6 Τεμάχιο 4,00 400,00 1600,00   0,00   0,00   0,00 1600,00 

10 

 

Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για 

γράβαλο, σκούπα γκαζόν, σκαλιστήρι 

κλπ 

43325100-8 Τεμάχιο 2,50 41,00 102,50   0,00   0,00   0,00 102,50 

11 

 

Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για τσάπα, 

πιρούνα, φτυάρι κλπ 

43325100-8 Τεμάχιο 4,00 42,00 168,00   0,00   0,00 35,00 140,00 308,00 

12 

 

Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών με 

βραχίονα 

44512000-2 Τεμάχιο 15,00 66,00 990,00   0,00   0,00   0,00 990,00 

13 

 

Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 

μήκους έως 4 μέτρα   

43325100-8 Τεμάχιο 12,00 10,00 120,00   0,00   0,00   0,00 120,00 

14 

 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη 

με αριθμό σκαλιών (2 Χ 9= 18). Ύψος 

μονής σκάλας 2,55 μέτρα περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 84,00   0,00   0,00 1,00 84,00   0,00 84,00 

15 

 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη 

με αριθμό σκαλιών (2 Χ 15= 30). 

Ύψος μονής σκάλας 3,90 μέτρα 

περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 185,00   0,00 2,00 370,00   0,00   0,00 370,00 

16 

 

Σκάλα αλουμινίου με 7+1 σκαλοπάτια 

και ύψος ανοικτής σκάλας 1,65 μέτρα 

περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 50,00   0,00 2,00 100,00   0,00   0,00 100,00 

17 

 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και 

εργονομική λαβή κατάλληλο για 

κλαδέματα δέντρων 

43325100-8 Τεμάχιο 10,00   0,00 7,00 70,00 5,00 50,00   0,00 120,00 

18 
 

Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με 

 

43325100-8 
Τεμάχιο 11,00   0,00 5,00 55,00   0,00   0,00 55,00 



 

 

 

 

  

ξύλινο κοντάρι μήκους τουλάχιστον 

120 εκ.  

19 

 

Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 

ενισχυμένο με ρόδα 

43325100-8 Τεμάχιο 50,00   0,00 5,00 250,00 2,00 100,00   0,00 350,00 

20 

 

Μεταλλικό τσεκούρι 2 κιλών με την 

χειρολαβή του 

43325100-8 Τεμάχιο 20,00   0,00 3,00 60,00   0,00   0,00 60,00 

21 

 

Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με ξύλινο 

κοντάρι 

43325100-8 Τεμάχιο 10,00   0,00 10,00 100,00   0,00   0,00 100,00 

22 

 

Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με ξύλινο 

κοντάρι  

43325100-8 Τεμάχιο 10,00   0,00 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 300,00 

23 

 

Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με 

ξύλινο κοντάρι 

43325100-8 Τεμάχιο 10,00   0,00 10,00 100,00 5,00 50,00 5,00 50,00 200,00 

24 

 

Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών   με 

ξύλινο κοντάρι 

43325100-8 Τεμάχιο 15,00   0,00 5,00 75,00 3,00 45,00 5,00 75,00 195,00 

25 

 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 8 

έως 10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι  

44512000-2 Τεμάχιο 30,00   0,00 3,00 90,00 2,00 60,00   0,00 150,00 

26 

 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 2 

κιλών με πλαστική εργονομική λαβή  

44512000-2 Τεμάχιο 10,00   0,00   0,00 3,00 30,00 3,00 30,00 60,00 

27 

 

Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου τα 

οποία θα φέρουν προστατευτική 

πλαστική λαβή  

44512000-2 Τεμάχιο 15,00   0,00   0,00 3,00 45,00 16,00 240,00 285,00 

28 

 

Μουσαμάς αδιάβροχος διαστάσεων 

2Χ3μ.  

43325100-8 Τεμάχιο 5,00   0,00   0,00 9,00 45,00   0,00 45,00 

29 

 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος 

βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 

μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά 

μέτρο σε κάθε πλευρά και σε κάθε 

γωνία 

43325100-8 Τεμάχιο 23,00   0,00 10,00 230,00   0,00   0,00 230,00 

30 

 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια της 

χειρωνακτικής αποκομιδής  

(χειραμαξίδια) με επάνω διάμετρο 

45εκ. και ύψος 60εκ. περίπου  

43325100-8 Τεμάχιο 25,00 26,00 650,00   0,00   0,00   0,00 650,00 

31  43325100-8 Τεμάχιο 13,00   0,00   0,00 1,00 13,00   0,00 13,00 



 

 

 

 

  

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης 

πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων 

περίπου 

32 

 

Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για 

κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 

χιλιοστών  

43325100-8 Τεμάχιο 13,00   0,00   0,00 2,00 26,00   0,00 26,00 

33 
 

Ψαλίδι  Μπορντούρας  
43325100-8 Τεμάχιο 25,00   0,00   0,00 2,00 50,00   0,00 50,00 

34 

 

Μεταλλική τσάπα τσεκουρόστενη με 

ξύλινο κοντάρι 

43325100-8 Τεμάχιο 15,00   0,00   0,00   0,00 3,00 45,00 45,00 

35 

 

Μεταλλικό σκεπάρνι κλασσικό  με 

ξύλινο στυλιάρι 

44512000-2 Τεμάχιο 3,50   0,00   0,00   0,00 5,00 17,50 17,50 

36 

 

Ξύλινο στυλιάρι κατάλληλο για 

σκεπάρνι 

44512000-2 Τεμάχιο 1,50   0,00   0,00   0,00 10,00 15,00 15,00 

37 

 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 1 

κιλού με πλαστική (fiberglass) 

εργονομική λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 9,00   0,00   0,00   0,00 16,00 144,00 144,00 

38 

 

Μυστρί σοβατζήδων  ίσιο μήκους 

λεπίδας 24 εκατοστών περίπου με 

ξύλινη  λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 9,00   0,00   0,00   0,00 3,00 27,00 27,00 

39 

 

Μυστρί κτίστη διαστάσεων 6 Χ 15 

εκατοστά περίπου με ξύλινη  λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 6,50   0,00   0,00   0,00 3,00 19,50 19,50 

40 

 

Μυστρί μήκους λεπίδας 25 εκατοστά 

περίπου για τούβλα 

44512000-2 Τεμάχιο 8,50   0,00   0,00   0,00 3,00 25,50 25,50 

41 

 

Μυστρί κοφτό διαστάσεων 120 Χ 79 

χιλιοστών  περίπου με ξύλινη  λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 8,50   0,00   0,00   0,00 3,00 25,50 25,50 

42 

 

Φραγκόφτυαρο πλαστικό τριών 

θέσεων διαστάσεων 34 Χ 50 

εκατοστών  περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 5,00   0,00   0,00   0,00 4,00 20,00 20,00 

43 

 

Τριβίδι από αλουμίνιο διαστάσεων 

230 Χ 100 χιλιοστών  περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 3,00   0,00   0,00   0,00 5,00 15,00 15,00 

44 

 

Σκάφη  λάσπης πλαστική ενισχυμένη 

χωρητικότητας 25 λίτρων 

 

44512000-2 
Τεμάχιο 7,50   0,00   0,00   0,00 3,00 22,50 22,50 



 

 

 

 

  

45 

 

Τανάλια Μαραγκού από σφυρίλατο 

χάλυβα μήκους 225 χιλιοστών 

περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 12,50   0,00   0,00   0,00 3,00 37,50 37,50 

46 

 

Συνδετική επιχρωμιωμένη πένσα με 

λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση 

μέχρι 1000 Volt 

44512000-2 Τεμάχιο 15,00   0,00   0,00   0,00 16,00 45,00 240,00 

47 

 

Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο 

μήκους 60 εκατοστών 

44512000-2 Τεμάχιο 12,50   0,00   0,00   0,00 3,00 37,50 37,50 

48 

 

Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο 

μήκους 120 εκατοστών 

44512000-2 Τεμάχιο 22,50   0,00   0,00   0,00 2,00 45,00 45,00 

49 
 

Πλαστικό δίμετρο σπαστό 
44512000-2 Τεμάχιο 5,50   0,00   0,00   0,00 3,00 16,50 16,50 

50 

 

Μέτρο σε ταινία μήκους 5 μέτρων με 

φρένο 

44512000-2 Τεμάχιο 4,00   0,00   0,00   0,00 16,00 64,00 64,00 

51 

 

Ψαλίδι κοπής σιδήρου μπετού 900mm 

περίπου με ρυθμιζόμενο άξονα 

44512000-2 Τεμάχιο 29,00   0,00   0,00   0,00 2,00 58,00 58,00 

52 

 

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 

μπαταρίας 18V/ 2 Χ 2Ah  

43830000-0 Τεμάχιο 165,00   0,00   0,00   0,00 2,00 330,00 330,00 

53 

 

Ηλεκτροκόλληση inverter τάσης 230V/ 

AC  και ρεύματος έως 160 Α 

42652000-1 Τεμάχιο 105,00   0,00   0,00   0,00 1,00 105,00 105,00 

54 

 

Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός 

κοπής/λείανσης τάσης 230V/ AC, 

κατάλληλος για δίσκο κοπής /λείανσης 

με διάμετρο μέχρι 125mm,  ισχύος 

900 W περίπου  

43830000-0 Τεμάχιο 35,00   0,00   0,00   0,00 1,00 35,00 35,00 

55 

 

Γωνιακός τροχός κοπής/λείανσης  

μπαταρίας 18V/ 5Ah, κατάλληλος για 

δίσκο κοπής /λείανσης με διάμετρο 

μέχρι 125mm  

43830000-0 Τεμάχιο 140,00   0,00   0,00   0,00 2,00 280,00 280,00 

56 

 

Ηλεκτρική σέγα ρυθμιζόμενη με 

ταλάντωση τάσης 230V/ AC, ισχύος 

750 W περίπου 

43830000-0 Τεμάχιο 65,00   0,00   0,00   0,00 1,00 65,00 65,00 

57 
 

Ανταλλακτικές λάμες σέγας ξύλου / 
43830000-0 

σετ 5 

τεμαχίων 
5,90   0,00   0,00   0,00 2,00 11,80 11,80 



 

 

 

 

  

μετάλλου μήκους 75mm περίπου 

58 

 

Ηλεκτρική σπαθόσεγα τάσης 230V/ 

AC, ισχύος 710 W περίπου 

43830000-0 Τεμάχιο 43,00   0,00   0,00   0,00 1,00 43,00 43,00 

59 

 

Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας 

σιδήρου μήκους 150mm περίπου 

43830000-0 
σετ 5 

τεμαχίων 
13,50   0,00   0,00   0,00 2,00 27,00 27,00 

60 

 

Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας 

ξύλου μήκους 150mm περίπου 

43830000-0 
σετ 5 

τεμαχίων 
10,50   0,00   0,00   0,00 2,00 21,00 21,00 

61 

 

Ηλεκτρικό σκαπτικό κατεδαφιστικό 

πιστολέτο  τάσης 230V/ AC  

43830000-0 Τεμάχιο 150,00   0,00   0,00   0,00 1,00 150,00 150,00 

62 

 

Σκάλα αλουμινίου τριπλή 

επεκτεινόμενη με 36 (3Χ12) σκαλιά 

και ύψος ανοικτής σκάλας 8,25 μέτρα 

περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 150,00   0,00   0,00   0,00 1,00 150,00 150,00 

63 

 

Σκάλα αλουμινίου αρθρωτή 

τηλεσκοπική με 18 σκαλιά και ύψος 

ανοικτής σκάλας 5,60 μέτρα περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 150,00   0,00   0,00   0,00 3,00 450,00 450,00 

64 

 

Σκάλα αλουμινίου βιομηχανικού 

τύπου με 5 σκαλιά σε κάθε σκέλος  

και ύψος ανοικτής σκάλας 1,17 μέτρα 

περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 120,00   0,00   0,00   0,00 2,00 240,00 240,00 

65 

 

Σκάλα αλουμινίου με 6+1 σκαλιά και 

ύψος άνω σκαλιού 1,45 μέτρα 

περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 50,00   0,00   0,00   0,00 2,00 100,00 100,00 

66 

 

Σκάλα αλουμινίου πολυμορφική 4 

τεμαχίων με τέσσερα σκαλιά σε κάθε 

τεμάχιο και ύψος πλήρους 

αναπτύγματος 4,62 μέτρα περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 80,00   0,00   0,00   0,00 1,00 80,00 80,00 

67 

 

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

44512000-2 Τεμάχιο 20,00   0,00   0,00   0,00 13,00 260,00 260,00 

68 

 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

44512000-2 Τεμάχιο 20,00   0,00   0,00   0,00 13,00 260,00 260,00 



 

 

 

 

  

69 

 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

44512000-2 Τεμάχιο 20,00   0,00   0,00   0,00 13,00 260,00 260,00 

70 

 

Μυστρί ηλεκτρολόγων μυτερό με 

πέλμα μήκους 14 εκατοστών περίπου  

με ξύλινη  λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 2,00   0,00   0,00   0,00 13,00 26,00 26,00 

71 

 

Δοκιμαστικό κατσαβίδι κατάλληλο για 

τάση δοκιμής 100 έως 500V/AC 

μήκους 14 εκατοστών περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 0,30   0,00   0,00   0,00 13,00 3,90 3,90 

72 

 

Σετ με έξι κατσαβίδια ηλεκτρικά 

μονωμένα για τάση μέχρι 1000 

Volt/AC 

44512000-2 Τεμάχιο 18,00   0,00   0,00   0,00 13,00 234,00 234,00 

73 

 

Μεταλλικό σφυρί 300 γραμμαρίων με 

πλαστική (fiberglass) εργονομική 

λαβή 

44512000-2 Τεμάχιο 4,50   0,00   0,00   0,00 13,00 58,50 58,50 

74 

 

Ζώνη εργαλείων από ανθεκτικό 

ύφασμα  ενδεικτικών διαστάσεων 27 

Χ 29 εκατοστών περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 11,00   0,00   0,00   0,00 13,00 143,00 143,00 

75 

 

Σετ εννέα ατσάλινων κλειδιών άλλεν 

torx μακριών με τρύπα ασφαλείας σε 

κατάλληλη πλαστική θήκη 

αποθήκευσης 

44512000-2 

 

 

Τεμάχιο 3,90   0,00   0,00   0,00 13,00 50,70 50,70 

76 

 

Σετ τριάντα κλειδιών άλλεν  μετρικά 

και ίντσας  από κράμα χάλυβα σε 

κατάλληλη πλαστική θήκη 

αποθήκευσης 

44512000-2 

 

 

Τεμάχιο 9,50   0,00   0,00   0,00 13,00 123,50 123,50 

77 

 

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 

κατάλληλη θήκη αποθήκευσης 

44512000-2 

 

Τεμάχιο 60,00   0,00   0,00   0,00 2,00 120,00 120,00 

78 

 

Σετ καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα 

είκοσι δυο (22) τεμαχίων διαστάσεων 

από 10 έως 32mm  σε κατάλληλη 

θήκη αποθήκευσης 

44512000-2 

 

 

Τεμάχιο 43,00   0,00   0,00   0,00 1,00 43,00 43,00 

79 

 

Γκαζοτανάλια - κλειδί επινικελωμένη 

με λαβές πλαστικής επένδυσης 

44512000-2 Τεμάχιο 48,00   0,00   0,00   0,00 2,00 96,00 96,00 



 

 

 

 

  

μήκους 250mm περίπου 

 
80 

 

Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή 
44512000-2 Τεμάχιο 18,00   0,00   0,00   0,00 4,00 72,00 72,00 

 
81 

 

Κινητή ξαπλώστρα συνεργείου 

πλαστική μήκους 90 εκατοστών 

περίπου 

44512000-2 Τεμάχιο 30,00  0,00  1,00 30,00  1,00 30,00   0,00 60,00 

     ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 11.287,50 € 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 2.415,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 805,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 5.463,40 € 19.970,90 € 

     ΦΠΑ  24% 2.709,00 € ΦΠΑ 24% 579,60 € ΦΠΑ  24% 193,20 € ΦΠΑ  24% 1.311,21 € 4.793,01 € 

 

  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ                

Κ.Α. 

20.6699.002 13.996,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ                

Κ.Α. 

35.6699.004 2.994,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ                            

Κ.Α. 

45.6699.002 998,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ                            

Κ.Α. 

70.05.6699.00

8 6.774,61 € 24.763,91 € 

 

 

 
                                              



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

  

Τίτλος:  «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 24.763,91 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στις 

αποθήκες του Δήμου, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη 

πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
  Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης, οι τιμές μονάδας 

είναι οι παρακάτω: 

Α.Τ.  1 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών με ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας   
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού γράβαλου 16 δοντιών 

από σφυρήλατο χάλυβα με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο 

περίπου.     

Τιμή ανά   Τεμάχιο
  
:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  2 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος (τύπου κάρβουνου)  με ξύλινο  κοντάρι  από ανθεκτικό 

ξύλο υψηλής ποιότητας που θα φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού φτυαριού , τετράγωνου 

σχήματος (τύπου κάρβουνου) με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας που θα 

φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης.     

Τιμή ανά   Τεμάχιο
  
:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

  

Α.Τ.  3 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα γκαζόν με ρυθμιζόμενο πλάτος και ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό 

ξύλο υψηλής ποιότητας και σφιγκτήρες για την εύκολη τοποθέτηση του κονταριού 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής ανοξείδωτης σκούπας 

γκαζόν με ρυθμιζόμενο πλάτος έως 45 εκατοστά και ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής 

ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο περίπου. Επίσης θα φέρει σφιγκτήρες για την εύκολη τοποθέτηση του 

κονταριού.  

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  4 

Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο κοντάρι  



 

 

 

 

  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής πιρούνας τεσσάρων (4) 

δοντιών με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και 

διαμέτρου 35 χιλιοστών περίπου.     

Τιμή ανά   Τεμάχιο
  
:  12,00 €   ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ. 5 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 32 εκατοστών περίπου με πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως 

τύπου και ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκούπας πεζοδρομίου – δρόμου  

πλάτους 32 εκατοστών περίπου, με πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως τύπου και  ξύλινο κοντάρι από 

ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο περίπου.     

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ   

 

Α.Τ. 6 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 30 εκατοστών περίπου με συρμάτινη τρίχα βαρέως τύπου 

και ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκούπας πεζοδρομίου – δρόμου  

πλάτους 30 εκατοστών περίπου, με συρμάτινη τρίχα βαρέως τύπου και  ξύλινο κοντάρι από 

ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο περίπου.     

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  7 

Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκούπας  χόρτου με ξύλινο κοντάρι, 

κατασκευασμένη από ειδικές φυσικές  χόρτινες  ίνες ανθεκτικές στη φθορά, κατάλληλη για το 

καθαρισμό εξωτερικών χώρων & σκληρών επιφανειών.   

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ. 8 

Σκούπα τύπου χόρτου πλάτους 30 εκατοστών περίπου με πλαστική τρίχα μήκους 32 εκατοστών 

περίπου και κοντάρι  
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου  σκούπας  τύπου χόρτου πλάτους 30 

εκατοστών περίπου με πλαστική τρίχα μήκους 32 εκατοστών περίπου και κοντάρι μήκους 1,20 

μέτρων περίπου, κατάλληλη για το καθαρισμό εξωτερικών χώρων & σκληρών επιφανειών.   

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  9 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι βιδωτό συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  κατάλληλο για 

οδοκαθαρισμό 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού  φαρασιού διαστάσεων 26 

Χ 24 εκατοστά τουλάχιστον, με  κοντάρι βιδωτό συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  κατάλληλο για 

οδοκαθαρισμό.     

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  4,00 €   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  10 

Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για γράβαλο, σκούπα γκαζόν, σκαλιστήρι κλπ 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ξύλινου κονταριού από ξύλο υψηλής 

ποιότητας κατάλληλου για γράβαλο, σκούπα γκαζόν, σκαλιστήρι κλπ μήκους 1,2 έως 1,5 μέτρα 

περίπου και διαμέτρου 28 χιλιοστών περίπου.     

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 2,50 €  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 

 

 

 

  

 

Α.Τ.  11 

Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για τσάπα, πιρούνα, φτυάρι  κλπ 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ξύλινου κονταριού από ξύλο υψηλής 

ποιότητας κατάλληλου για τσάπα, πιρούνα, φτυάρι κλπ μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου.     

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 4,00 €  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  12 

Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών με βραχίονα  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου τσιμπίδας - συλλέκτη σκουπιδιών με 

βραχίονα από σωλήνα αλουμινίου. Θα φέρει πλαστική ανθεκτική χειρολαβή και δαγκάνα στο άλλο 

άκρο του η οποία μπορεί να ανοιγοκλείνει εύκολα με κατάλληλο μηχανισμό κίνησης, ώστε να πιάνει 

αντικείμενα από το έδαφος. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 15,00 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  13 

Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο μήκους έως 4 μέτρα 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πτυσσόμενου κονταριού από 

αλουμίνιο μήκους έως 4 μέτρα. 

Τιμή ανά  Τεμάχιο
  
:  12,00 €   ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  14 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με αριθμό σκαλιών (2 Χ 9= 18). Ύψος μονής σκάλας 2,55 

μέτρα περίπου  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου διπλής 

πτυσσόμενης 18 σκαλιών (9 σκαλιά σε κάθε τεμάχιο). Θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα για 

μεγαλύτερη σταθερότητα, εξάρτημα ασφαλείας για ομαλή επέκταση της σκάλας ενώ θα έχει αντοχή 

σε φορτίο τουλάχιστον 150 κιλών.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 84,00 €  ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  15 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με αριθμό σκαλιών (2 Χ 15= 30). Ύψος μονής σκάλας 3,90 

μέτρα περίπου  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου διπλής 

πτυσσόμενης 30 σκαλιών (15 σκαλιά σε κάθε τεμάχιο). Θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα για 

μεγαλύτερη σταθερότητα, εξάρτημα ασφαλείας για ομαλή επέκταση της σκάλας ενώ θα έχει αντοχή 

σε φορτίο τουλάχιστον 150 κιλών.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 185,00 €  ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  16 

Σκάλα αλουμινίου με 7+1 σκαλιά και ύψος ανοικτής σκάλας 1,65 μέτρα περίπου  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου με 7 + 1 

σκαλοπάτια (7 σκαλιά+ 1 πλατύσκαλο), ύψος ανοικτής σκάλας 1,65 μέτρα περίπου με μέγιστη 

αντοχή σε βάρος 150 κιλών. Θα φέρει αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλί, ιμάντα ασφαλείας 



 

 

 

 

  

κατά το άνοιγμα και αντιολισθητικά πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρό έδαφος. Θα 

φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ131. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 50,00 €  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  17 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και εργονομική λαβή κατάλληλο για κλαδέματα δέντρων 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου χειροπρίονου με κυρτή λάμα και 

εργονομική λαβή κατάλληλο για κλαδέματα δέντρων.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  18 

Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με ξύλινο κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ.   

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού σκαλιστηριού κήπου με 

ξύλινο κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 11,00 € ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  19 

Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ ενισχυμένο με ρόδα 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 

ενισχυμένο με ρόδα. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 50,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  20 

Μεταλλικό τσεκούρι 2 κιλών με την χειρολαβή του 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού τσεκουριού 2 κιλών με 

την χειρολαβή του 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 20,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  21 

Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με ξύλινο κοντάρι 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου φτυαριού μεταλλικού μυτερού με 

ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  22 

Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με ξύλινο κοντάρι 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου φτυαριού μεταλλικού κλασσικού με 

ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  23 

Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με ξύλινο κοντάρι 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τσάπας στρογγυλής 

διαστάσεων 22 Χ 19 εκ. περίπου με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 

1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 



 

 

 

 

  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  24 

Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών με ξύλινο κοντάρι 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού κασμά 2,5 κιλών με 

ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 0,95 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 15,00 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  25 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 8 έως 10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τετράγωνης βαριοπούλας 

10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 30,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  26 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 2 κιλών με πλαστική εργονομική λαβή 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τετράγωνης βαριοπούλας 

2 κιλών με πλαστική (fiberglass) εργονομική  λαβή 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  27 

Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου τα οποία θα φέρουν προστατευτική πλαστική λαβή 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου 

κατάλληλα για σκάψιμο τσιμεντένιων επιφανειών τα οποία θα φέρουν προστατευτική πλαστική 

λαβή  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 15,00 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  28 

Μουσαμάς αδιάβροχος διαστάσεων 2Χ3μ. 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μουσαμά αδιάβροχου διαστάσεων 

2Χ3μ. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 5,00 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  29 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς 

κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά και σε κάθε γωνία 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, αδιάβροχου μουσαμά πράσινου 

βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά και 

σε κάθε γωνία .     

Τιμή ανά Τεμάχιο  :  23,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  30 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια της χειρωνακτικής αποκομιδής  (χειραμαξίδια) με επάνω 

διάμετρο 45εκ. και ύψος 60εκ. περίπου 



 

 

 

 

  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου κάδου πλαστικού κατάλληλου για τα 

καρότσια της χειρωνακτικής αποκομιδής (χειραμαξίδια) με  επάνω διάμετρο 45εκ. και ύψος 60εκ. 

περίπου.     

Τιμή ανά Τεμάχιο
  
:  25,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  31 

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων περίπου 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού ψεκαστήρα προπίεσης 

πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων περίπου συμπεριλαμβάνεται ο  ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, 

μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης και εύκαμπτος σωλήνας 

μήκους 1,2 m περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
  
:  13,00 €   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  32 

Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου κλαδευτηρίου χειρός κατάλληλου 

για κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών. Θα φέρει άνω λεπίδα με αντικολλητική 

επικάλυψη και κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Επίσης θα έχει εργονομικές λαβές και 

κλείδωμα ασφαλείας για φύλαξη.    

Τιμή ανά Τεμάχιο
  
:  13,00 €   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  33 

Ψαλίδι  Μπορντούρας  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ψαλιδιού μπορντούρας με ίσιες 

στιλβωμένες γαλβανισμένες λεπίδες μήκους 200 χιλιοστών και κατάλληλα εργονομικά σχεδιασμένες 

χειρολαβές για εύκολο και ξεκούραστο χειρισμό.     

Τιμή ανά Τεμάχιο
  
:  25,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  34 

Μεταλλική τσάπα τσεκουρόστενη με ξύλινο κοντάρι 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τσεκουρόστενης 

τσάπας  διαστάσεων 320 Χ 80 χιλιοστών περίπου με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής 

ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 15,00 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  35 

Μεταλλικό σκεπάρνι κλασσικό  με ξύλινο στυλιάρι 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού σκεπαρνιού με ξύλινο 

στυλιάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 39 εκατοστά περίπου. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 3,50 €  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  36 

Ξύλινο στυλιάρι κατάλληλο για σκεπάρνι 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ξύλινου στυλιαριού από ξύλο 

υψηλής ποιότητας κατάλληλου για σκεπάρνι μήκους 39 εκατοστά περίπου.     

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 1,50 €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 

 

 

 

  

 

 

Α.Τ.  37 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 1 κιλού με πλαστική (fiberglass) εργονομική λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τετράγωνης 

βαριοπούλας 1 κιλού με πλαστική (fiberglass) εργονομική  λαβή 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 9,00 €  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  38 

Μυστρί σοβατζήδων  ίσιο μήκους λεπίδας 24 εκατοστών περίπου με ξύλινη  λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυστριού σοβατζήδων με ξύλινη  

λαβή και μήκος λεπίδας 24 εκατοστά περίπου κατάλληλο για σοβάτισμα όλων των επιφανειών.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 9,00 €  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  39 

Μυστρί κτίστη διαστάσεων 6 Χ 15 εκατοστά περίπου με ξύλινη  λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυστριού κτίστη με ξύλινη  λαβή 

διαστάσεων 6 Χ 15 εκατοστά περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 6,50 €  ΕΞΙ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.  40 

Μυστρί μήκους λεπίδας 25 εκατοστά περίπου για τούβλα 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυστριού για τούβλα με ξύλινη  

λαβή και μήκος λεπίδας 25 εκατοστά περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 8,50 €  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  41 

Μυστρί κοφτό διαστάσεων 120 Χ 79 χιλιοστών  περίπου με ξύλινη  λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυστριού κοφτού με ξύλινη  λαβή 

διαστάσεων 120 Χ 79 χιλιοστά  περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 8,50 €  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.  42 

Φραγκόφτυαρο πλαστικό τριών θέσεων διαστάσεων 34 Χ 50 εκατοστών  περίπου 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού φραγκόφτυαρου τριών 

θέσεων διαστάσεων 34 Χ 50 εκατοστά  περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 5,00 €  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  

 

 

Α.Τ.  43 

Τριβίδι από αλουμίνιο διαστάσεων 230 Χ 100 χιλιοστών  περίπου 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου τριβίδι διαστάσεων 230 Χ 100 

χιλιοστών  περίπου από αλουμίνιο με κατάλληλη εργονομία και σχεδιασμό λαβής από πολυστερίνη 

για εύκολο χειρισμό.  Χρησιμοποιείται για την στρώση σοβά πάνω σε επιφάνειες εξασφαλίζοντας 

ένα λείο αποτέλεσμα. 



 

 

 

 

  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 3,00 €  ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  44 

Σκάφη  λάσπης πλαστική ενισχυμένη χωρητικότητας 25 λίτρων  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικής ενισχυμένης σκάφης 

λάσπης χωρητικότητας 25 λίτρων με κατάλληλα χερούλια για εύκολη μετακίνηση. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 7,50 €  ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  45 

Τανάλια Μαραγκού από σφυρίλατο χάλυβα μήκους 225 χιλιοστών περίπου 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου τανάλιας μαραγκού από σφυρίλατο 

χάλυβα μήκους 225 χιλιοστών περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 12,50 €  ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  46 

Συνδετική επιχρωμιωμένη πένσα με λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 1000 Volt 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου συνδετικής επιχρωμιωμένης πένσας 

μήκους 180 έως 200 χιλιοστών περίπου, με λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 1000 Volt , 

κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα και  επιφάνειες σύσφιξης με γραμμώσεις για 

σύρματα.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 15,00 €  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  

 

 

Α.Τ.  47 

Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο μήκους 60 εκατοστών 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου οριζόντιου αλφαδιού αλουμινίου 

μήκους 60 εκατοστών  με πλαστικά πλαϊνά τελειώματα για απορρόφηση τυχών κραδασμών και 

τουλάχιστον δυο ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος (το ένα κεντρικό) με ακρίβεια 0,5mm/m.          

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 12,50 €  ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  48 

Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο μήκους 120 εκατοστών 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου οριζόντιου αλφαδιού αλουμινίου 

μήκους 120 εκατοστών με πλαστικά πλαϊνά τελειώματα για απορρόφηση τυχών κραδασμών και 

τουλάχιστον τρία ευδιάκριτα μάτια αλφαδιάσματος (το ένα κεντρικό) με ακρίβεια 0,5mm/m.          

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 22,50 €  ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  49 

Πλαστικό δίμετρο σπαστό 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού δίμετρου σπαστού με 

χαρακτή διαβάθμιση υψηλής αντοχής κατάλληλο για ιδιώτες και επαγγελματίες.          

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 5,50 €  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  50 



 

 

 

 

  

Μέτρο σε ταινία μήκους 5 μέτρων με φρένο 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μέτρου σε ταινία μήκους 5 μέτρων 

με αυτόματη επαναφορά και φρένο, υψηλής αντοχής, με ευδιάκριτη διαβάθμιση.          

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 4,00 €  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  

 

 

Α.Τ.  51 

Ψαλίδι κοπής σιδήρου μπετού 900mm περίπου με ρυθμιζόμενο άξονα  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ψαλιδιού κοπής μπετοσιδήρου 

διαμέτρου 14΄΄/ 350mm – 6mm με ρυθμιζόμενο άξονα. Το ψαλίδι θα φέρει εργονομικές  σφυρίλατες 

λαβές οι οποίες καλύπτονται με πλαστικά καλύμματα που θα διασφαλίζουν την αντιολισθητικότητα 

και σταθερότητα των λαβών. Επίσης οι λάμες κοπής θα είναι χρωμίου σφυριλατημένες για δύναμη 

και ανθεκτικότητα.           

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 29,00 €  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  52 

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 18V/ 2 Χ 2Ah  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου κρουστικού δραπανοκατσάβιδου 

μπαταρίας 18V/ 2 Χ 2Ah με LED για φωτισμό του χώρου εργασίας, εργονομική σχεδίαση λαβής για 

άνετη χρήση, με κινητήρα δυο ταχυτήτων κατάλληλος για εργασίες σε δομικά υλικά, ξύλο και 

μέταλλο. Θα διαθέτει συμπλέκτη για καλύτερο έλεγχο ροπής στο βίδωμα μεγάλης ποικιλίας 

μεγέθους βιδών και μεταλλικό τσόκ μονού χιτωνίου  εύρους  έως 13mm, με αυτόματο κλείδωμα για 

εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων με το χέρι.  

Επίσης θα διατίθενται κατάλληλη πλαστική κασετίνα μεταφοράς / αποθήκευσης, 2 μπαταρίες Li-Ion 

2Ah η κάθε μία, φορτιστής μπαταριών  ενώ θα υπάρχει κατάλληλη φωτεινή ένδειξη για την 

κατάσταση φόρτισης.        

Το δραπανοκατσάβιδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 165,00 €  ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  53 

Ηλεκτροκόλληση inverter τάσης 230V/ AC  και ρεύματος έως 160 Α   

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου Ηλεκτροκόλλησης  inverter τάσης 

230V/AC  και ρεύματος έως 160 Α. Θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ηλεκτρόδια μέχρι 4mm.        

Η ηλεκτροκόλληση θα φέρει πιστοποίηση CE ενώ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 105,00 €  ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

 

Α.Τ.  54 

Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός κοπής/λείανσης τάσης 230V/ AC, κατάλληλος για δίσκο κοπής 

/λείανσης με διάμετρο μέχρι 125mm,  ισχύος 900 W περίπου  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου γωνιακού τροχού κοπής λείανσης 

τάσης 230V/ AC και ισχύος 900 W περίπου. Θα έχει την δυνατότητα να δέχεται δίσκο κοπής / 

λείανσης με διάμετρο μέχρι 125mm. Επίσης θα φέρει πλαϊνή άνετη πλαστική χειρολαβή,  μπουτόν 

μπλοκαρίσματος δίσκου για σφίξιμο και ξεσφίξιμο της ροδέλας του δίσκου και πλαϊνό πλήκτρο 

διακόπτη on/off.  



 

 

 

 

  

Συμπεριλαμβάνονται προφυλακτήρας δίσκου, πλαϊνή χειρολαβή και κατάλληλο κλειδί για σφίξιμο 

και ξεσφίξιμο της ροδέλας του δίσκου.          

Ο γωνιακός τροχός θα φέρει πιστοποίηση CE ενώ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 35,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  55 

Γωνιακός τροχός κοπής/λείανσης  μπαταρίας 18V/ 5Ah, κατάλληλος για δίσκο κοπής /λείανσης 

με διάμετρο μέχρι 125mm  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου γωνιακού τροχού κοπής λείανσης 

μπαταρίας 18V/ 5Ah. 

 Θα έχει την δυνατότητα να δέχεται δίσκο κοπής / λείανσης με διάμετρο μέχρι 125mm. Επίσης θα 

φέρει πλαϊνή άνετη πλαστική χειρολαβή,  μπουτόν μπλοκαρίσματος δίσκου για σφίξιμο και 

ξεσφίξιμο της ροδέλας του δίσκου και κατάλληλο πλήκτρο διακόπτη on/off.  

Συμπεριλαμβάνονται προφυλακτήρας δίσκου, πλαϊνή χειρολαβή και κατάλληλο κλειδί για σφίξιμο 

και ξεσφίξιμο της ροδέλας του δίσκου.          

Ο γωνιακός τροχός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 140,00 €  ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  56 

Ηλεκτρική σέγα ρυθμιζόμενη με ταλάντωση τάσης 230V/ AC, ισχύος 750 W περίπου  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ηλεκτρικής σέγας ρυθμιζόμενης 

με ταλάντωση τάσης 230V/ AC, ισχύος 750 W περίπου 

 Θα έχει την δυνατότητα κοπής βάθους 150mm σε ξύλο, 15mm σε αλουμίνιο και  10mm σε χάλυβα. 

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ταχυτήτων και ρύθμισης ταλάντωσης          

Η ηλεκτρική σέγα θα φέρει πιστοποίηση CE ενώ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 65,00 €  ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  57 

Ανταλλακτικές λάμες σέγας ξύλου / μετάλλου μήκους 75mm περίπου  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ πέντε τεμαχίων 

ανταλλακτικών από λάμες σέγας ξύλου / μετάλλου συνολικού μήκους 75mm περίπου  με υποδοχή Τ 

για τη σέγα. 

 Θα έχει την δυνατότητα κοπής βάθους 150mm σε ξύλο, 15mm σε αλουμίνιο και  10mm σε χάλυβα.  

Τιμή ανά σετ
 
5 τεμαχίων: 5,90 €  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  58 

Ηλεκτρική σπαθόσεγα τάσης 230V/ AC, ισχύος 710 W περίπου  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ηλεκτρικής σπαθόσεγας τάσης 

230V/ AC, ισχύος 710 W περίπου, με δυνατότητα βάθους κοπής σε ξύλο 115mm και σε μέταλλο 

10mm. 

 Η ηλεκτρική σπαθόσεγα θα φέρει πιστοποίηση CE ενώ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 43,00 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 



 

 

 

 

  

 

Α.Τ.  59 

Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας σιδήρου μήκους 150mm περίπου   

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ πέντε τεμαχίων 

ανταλλακτικών από λάμες σπαθόσεγας σιδήρου μήκους 150mm περίπου. 

  

Τιμή ανά σετ
 
5 τεμαχίων: 13,50 €  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  60 

Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας ξύλου μήκους 150mm περίπου  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ πέντε τεμαχίων 

ανταλλακτικών από λάμες σπαθόσεγας ξύλου μήκους 150mm περίπου. 

 Τιμή ανά σετ
 
5 τεμαχίων: 10,50 €  ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  61 

Ηλεκτρικό σκαπτικό κατεδαφιστικό πιστολέτο  τάσης 230V/ AC  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ηλεκτρικού σκαπτικού 

κατεδαφιστικού πιστολέτου  τάσης 230V/ AC κατάλληλου για κατεδάφιση σε σκυρόδεμα και 

τοιχοποιϊα. Θα διαθέτει τσοκ SDS 30mm ώστε να αλλάζει εύκολα και γρήγορα το καλέμι ή το 

βελόνι και επίσης θα έχει εργονομική πρόσθετη λαβή για ασφαλές κράτημα.  Συμπεριλαμβάνονται 

πλαστική ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς αποθήκευσης, ένα καλέμι 400 Χ 30mm, ένα βελόνι 400 mm 

και μια πρόσθετη λαβή.       

 Το ηλεκτρικό σκαπτικό πιστολέτο θα φέρει πιστοποίηση CE ενώ θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση 

καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 150,00 €  ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  62 

Σκάλα αλουμινίου τριπλή επεκτεινόμενη με 36 (3Χ12) σκαλιά και ύψος ανοικτής σκάλας 8,25 

μέτρα περίπου  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου τριπλής 

επεκτεινόμενης με 36 (3Χ12) σκαλιά και ύψους ανοικτής σκάλας 8,25 μέτρα περίπου με μέγιστη 

αντοχή σε βάρος έως 150 κιλά. Θα φέρει αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλί και 

αντιολισθητικά πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρό έδαφος. Θα φέρει πιστοποίηση 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ131. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 150,00 €  ΕΚΑΤΟ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  63 

Σκάλα αλουμινίου αρθρωτή τηλεσκοπική με 18 σκαλιά και ύψος ανοικτής σκάλας 5,60 μέτρα 

περίπου  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου αρθρωτής τηλεσκοπικής σκάλας 

αλουμινίου με 18 σκαλιά και ύψος ανοικτής σκάλας 5,60 μέτρα περίπου με μέγιστη αντοχή σε βάρος 

έως 150 κιλά. Θα φέρει αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλοπάτι, αντιολισθητικά πέλματα και 

μπάρα σταθεροποίησης για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρό έδαφος. Επίσης θα είναι 

αναδιπλούμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 150,00 €  ΕΚΑΤΟ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 



 

 

 

 

  

 

Α.Τ.  64 

Σκάλα αλουμινίου βιομηχανικού τύπου με 5 σκαλιά σε κάθε σκέλος  και ύψος ανοικτής σκάλας 

1,17 μέτρα περίπου  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου βιομηχανικού  

τύπου με 5 σκαλιά σε κάθε σκέλος , ύψος ανοικτής σκάλας 1,17 μέτρα περίπου και μέγιστη αντοχή 

σε βάρος έως 150 κιλά. Θα φέρει αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλί, ιμάντα ασφαλείας και 

αντιολισθητικά πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρό έδαφος.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 120,00 €  ΕΚΑΤΟΝ  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  65 

Σκάλα αλουμινίου με 6+1 σκαλιά και ύψος άνω σκαλιού 1,45 μέτρα περίπου  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου με 6 + 1 σκαλιά 

(6 σκαλιά+ 1 πλατύσκαλο), ύψος ανοικτής σκάλας 1,45 μέτρα περίπου με μέγιστη αντοχή σε βάρος 

έως 150 κιλά. Θα φέρει αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλί, ιμάντα ασφαλείας κατά το 

άνοιγμα και αντιολισθητικά πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ολισθηρό έδαφος. Επίσης θα 

φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ131. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 50,00 €  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  66 

Σκάλα αλουμινίου πολυμορφική 4 τεμαχίων με τέσσερα σκαλιά σε κάθε τεμάχιο και ύψος 

πλήρους αναπτύγματος 4,62 μέτρα περίπου  

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πολυμορφικής σκάλας αλουμινίου 

τεσσάρων τεμαχίων  με τέσσερα σκαλιά ανά τεμάχιο (σύνολο 16 σκαλιά), ύψος πλήρους 

αναπτύγματος σκάλας 4,62 μέτρα περίπου και μέγιστη αντοχή σε βάρος έως 150 κιλά. Θα φέρει 

αντιολισθητικές ραβδώσεις σε κάθε σκαλί, αντιολισθητικά πέλματα για μεγαλύτερη σταθερότητα σε 

ολισθηρό έδαφος και κατάλληλο μηχανισμό ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι τα 4,62 μέτρα. 

Επίσης θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ131. 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 80,00 €  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  67 

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου με  επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για 

τάση μέχρι 1000 Volt/AC 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαγιοκόφτη μήκους 180 έως 200 

χιλιοστών περίπου,   με επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt/AC. Θα έχει στενό σχεδιασμό κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο χώρο και θα έχει 

κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά και σκληρά σύρματα.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 20,00 €  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

 

 

 

Α.Τ.  68 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο με  επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες 

για τάση μέχρι 1000 Volt/AC 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυτοτσίμπιδου ίσιου μήκους 180 

έως 200 χιλιοστών περίπου,   με επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση 



 

 

 

 

  

μέχρι 1000 Volt/AC. Θα έχει ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη, επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις 

και κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα.    

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 20,00 €  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  69 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό με  επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες 

για τάση μέχρι 1000 Volt/AC 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυτοτσίμπιδου κυρτού μήκους 180 

έως 200 χιλιοστών περίπου,   με επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση 

μέχρι 1000 Volt/AC. Θα έχει ημιστρόγγυλα κυρτά ράμφη, επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις 

και κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα.    

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 20,00 €  ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  70 

Μυστρί ηλεκτρολόγου μυτερό με πέλμα μήκους 14 εκατοστών περίπου  με ξύλινη  λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μυτερού μυστριού για 

ηλεκτρολόγους με πέλμα μήκους 14 εκατοστών περίπου και με ξύλινη  λαβή.  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 2,00 €  ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  71 

Δοκιμαστικό κατσαβίδι κατάλληλο για τάση δοκιμής 100 έως 500V/AC μήκους 14 εκατοστών 

περίπου   

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου δοκιμαστικού κατσαβιδιού  

κατάλληλου για τάση δοκιμής 100 έως 500V/AC μήκους 14 εκατοστών περίπου.   

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 0,30 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  72 

Σετ με έξι κατσαβίδια ηλεκτρικά μονωμένα για τάση μέχρι 1000 Volt/AC 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ με έξι κατσαβίδια ηλεκτρικά 

μονωμένα για τάση μέχρι 1000 Volt/AC, εκ’των οποίων τέσσερα (4) κατσαβίδια ίσια διαστάσεων: 

2.5Χ50, 3.5Χ75, 5.5Χ150, 3Χ64  και δυο κατσαβίδια σταυρού διαστάσεων: 1Χ100, 2Χ125.   

Τιμή ανά Τεμάχιο: 18,00 €  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  73 

Μεταλλικό σφυρί 300 γραμμαρίων με πλαστική (fiberglass) εργονομική λαβή 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού σφυριού 300 

γραμμαρίων με πλαστική (fiberglass) εργονομική  λαβή 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 4,50 €  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  74 

Ζώνη εργαλείων από ανθεκτικό ύφασμα  ενδεικτικών διαστάσεων 27 Χ 29 εκατοστών περίπου 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ζώνης εργαλείων από υλικό υψηλής 

αντοχής με ύφανση 600 denier ενδεικτικών διαστάσεων 27 Χ 29 εκατοστών περίπου. Θα φέρει 

θήκες πολλαπλών διαστάσεων και κρεμαστάρια για σωστή οργάνωση εργαλείων και μικρών 

εξαρτημάτων.   



 

 

 

 

  

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 11,00 €  ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ   

 

 

Α.Τ.  75 

Σετ εννέα ατσάλινων κλειδιών άλλεν torx μακριών με τρύπα ασφαλείας σε κατάλληλη πλαστική 

θήκη αποθήκευσης 

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ με εννέα κλειδιών άλλεν torx 

μακριών με τρύπα ασφαλείας από ατσάλι διαστάσεων Τ10 , Τ15, Τ20, Τ25, Τ27, Τ30, Τ40, Τ45, 

Τ50 σε κατάλληλη πλαστική θήκη αποθήκευσης.  

 

Τιμή ανά Τεμάχιο: 3,90 €  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  76 

Σετ τριάντα κλειδιών άλλεν  μετρικά και ίντσας  από κράμα χάλυβα σε κατάλληλη πλαστική θήκη 

αποθήκευσης  

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ τριάντα κλειδιών άλλεν 

μετρικών και ίντσας από κράμα χάλυβα σε κατάλληλη πλαστική θήκη αποθήκευσης.  

Αναλυτικότερα οι διαστάσεις των κλειδιών άλλεν έχουν ως εξής:  

δέκα πέντε κλειδιά άλλεν μετρικά: 0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 

4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm.   

δέκα πέντε κλειδιά άλλεν ίντσας: 0.028΄΄, 0.036΄΄, 0.050΄΄, 1/16΄΄, 5/64΄΄, 3/32΄΄, 7/64΄΄, 1/8΄΄, 

9/64΄΄, 5/32΄΄, 3/16΄΄, 7/32΄΄, 1/4΄΄, 5/16΄΄, 3/8΄΄. 

 

Τιμή ανά Τεμάχιο: 9,50 €  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.  77 

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε κατάλληλη θήκη αποθήκευσης  

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ είκοσι πέντε 

γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε κατάλληλη θήκη αποθήκευσης.  

Αναλυτικότερα οι διαστάσεις των κλειδιών έχουν ως εξής:  

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 

20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm.   

 

Τιμή ανά Τεμάχιο: 60,00 €  ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 

Α.Τ.  78 

Σετ καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα είκοσι δυο (22) τεμαχίων διαστάσεων από 10 έως 32mm  σε 

κατάλληλη θήκη αποθήκευσης  

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ από εξάγωνα καρυδάκια 

καστάνιας είκοσι δυο (22) τεμαχίων διαστάσεων από 10 έως 32mm  σε κατάλληλη θήκη 

αποθήκευσης.  

Αναλυτικότερα στο σετ περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Καστάνια 1/2΄΄ 

 Δέκα πέντε καρυδάκια διαστάσεων 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 

18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm.  

 Δυο προεκτάσεις 125mm και 250mm 

 Δυο μπουζόκλειδα 16 και 20.6mm  

 Ένα πολύσπαστο για δύσκολα μέρη 



 

 

 

 

  

 Ένα μετατροπέα για προέκταση 3/8΄΄  

 

Τιμή ανά Τεμάχιο: 43,00 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  79 

Γκαζοτανάλια - κλειδί επινικελωμένη με λαβές πλαστικής επένδυσης μήκους 250mm περίπου  

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου γκαζοτανάλιας κλειδιού 

επινικελωμένη με λαβές πλαστικής επένδυσης μήκους 250mm περίπου και δυνατότητα σύσφιξης σε 

παξιμάδια μεγέθους μέχρι 1 ¾΄΄ (απέναντι ίσιες πλευρές).  

 

Τιμή ανά τεμάχιο: 48,00 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  80 

Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή  

    Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ψηφιακής αμπεροτσιμπίδας με 

οθόνη ανάγνωσης ενδείξεων LCD με κατάλληλες ρυθμίσεις για: 

 μέτρηση συνεχούς τάσης DC 200V / ανάλυση: 100mV,   DC 600V/ ανάλυση: 1V περίπου 

 μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης AC 200V / ανάλυση:100mV,  AC 600V / ανάλυση:1V περίπου 

 μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος: 2000mA / ανάλυση 1mA, 20A / ανάλυση 10mA, 600A / 

ανάλυση 1A περίπου 

 μέτρηση αντίστασης: 200 Ohm / ανάλυση 0,1 Ohm,  200 Ohm / ανάλυση 100 Ohm περίπου 

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται ένα τσαντάκι μεταφοράς - αποθήκευσης, δυο καλώδια μέτρησης 

(κόκκινο και μαύρο) ,  μπαταρία ή μπαταρίες τροφοδοσίας  

 

Τιμή ανά Τεμάχιο
 
: 18,00 €  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

Α.Τ.  81 

Κινητή ξαπλώστρα συνεργείου πλαστική μήκους 90 εκατοστών περίπου  

   Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ξαπλώστρας συνεργείου πλαστικής 

μήκους 90 εκατοστών περίπου η οποία θα φέρει κατάλληλες ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του 

τεχνικού προς όλες τις κατευθύνσεις.    

 

Τιμή ανά τεμάχιο: 30,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων 
                                                                                                                                                                       

Τίτλος: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 
Προϋπολογισμός Μελέτης:  24.763,91 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

  Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών εξοπλισμού (σκούπες, φαράσια, 

χειρωνακτικά εργαλεία) τα οποία χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό ώστε να 

καλυφθούν  ανάγκες  καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου και επισκευών κοινοχρήστων 

δημοτικών χώρων. 

  Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 

τιμής για όσες προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:    

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

  Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

  Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση 

ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού».   

 Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882


 

 

 

 

  

του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

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

 Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

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

 Του ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 

157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α/ 09-03-2019) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 

ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας σύσταση εθνικού ινστιτούτου 

νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» 

 Του Ν 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/ 09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα » 

  Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 :  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ  

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  

α. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

β. Τιμολόγιο Μελέτης – Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ.  Προϋπολογισμός Μελέτης 

δ.  Τεχνική Έκθεση 

ε.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 :  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο 

Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής στις ....-....-2020, ημέρα ............. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ........... π.μ. 

  Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών και δεν 

υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1. 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.), 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/


 

 

 

 

  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

6.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

Επίσης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, διότι η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη 

από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 

4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8
ο
 : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   Ο προσφέρων οικονομικός φορέας της παρούσας διαδικασίας σύμβασης απαιτείται να ασκεί εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  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 έχουν 

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 (ισχύει κατά περίπτωση για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς).   

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9
ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. 

Οι  Υποψήφιοι   οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά
1
: 

                                                
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαδικασίες 

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

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

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

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  



 

 

 

 

  

 

 Υπεύθυνη δήλωση ή απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρο 73 Ν. 4412/16): 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του  

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, 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.  

                                                                                                                                                              
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

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

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

υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς.   



 

 

 

 

  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

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

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

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

απόφαση. 

 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους,. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). 

 Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους , από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) 

 Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης 

αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  

η εγγραφή τους στα μητρώα του  ή εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο). (Πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Ενδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και  γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. - Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

iv. Για ΙΚΕ ισχύον καταστατικό  

 

  Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου.    

  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 



 

 

 

 

  

του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση 

ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

 

  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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της σύμβασης. 

10.2. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο 

Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ. 

Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας ξεχωριστός 

σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.   Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου  

θα αναγράφονται τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Για την  

«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 
Προϋπολογισμός Μελέτης :  24.763,91 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2020 ώρα …………...) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Ο Προσφέροντας πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την 

επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την 

ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας. 

  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. 

10.3.  Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης.   

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά τεμάχιο όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. 

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  

Στις προσφορές θα πρέπει: α) να δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) να προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή να 

μην υπερβαίνει τον Προϋπολογισμό της σύμβασης.  



 

 

 

 

  

   Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, υποβάλλεται σε 

σφραγισμένο φάκελο. 

   Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά 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 αυτής. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

11.1. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες   από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

 

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 12
ο
 :ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/ 2016  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 

ανάδοχος.  

  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 στον ανάδοχο. 

  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.  

  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 



 

 

 

 

  

  Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

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. 

  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων των υλικών. 

    Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει επιβληθεί πρόστιμο εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά 

θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

   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. 4412/2016. 

   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 των υλικών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  :  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

14.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

14.2.  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 πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 



 

 

 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

από την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 

που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

 

                                                                                                             
 

                                                                                                                
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Κέρκυρα  09-03-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ  

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΛΑΒΡΑΝΟΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

   Η προσφορά μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την ημέρα υποβολής της 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης, την οποία έλαβα γνώση και 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της 

 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή 

 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 

 Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

 

Ημερομηνία:      …..…/…….2020 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                    (Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

     

      

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                           

«Προμήθεια λοιπού  εξοπλισμού» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε  € 

ΔΑΠΑΝΗ σε € 

1 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών με 

ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο 

υψηλής ποιότητας   

  

Τεμάχιο 75,00     

2 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος 

(τύπου κάρβουνου)  με ξύλινο  κοντάρι  

από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 

που θα φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής 

παλάμης   

Τεμάχιο 80,00     

3 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα γκαζόν με 

ρυθμιζόμενο πλάτος και ξύλινο κοντάρι 

από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 

και σφιγκτήρες για την εύκολη 

τοποθέτηση του κονταριού 

Τεμάχιο 186,00     

4 
Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) 

δοντιών με ξύλινο κοντάρι 
Τεμάχιο 70,00     

5 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 

32 εκατοστών περίπου με πλαστική 

σκληρή τρίχα βαρέως τύπου και ξύλινο 

κοντάρι 

Τεμάχιο 83,00     

6 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 

30 εκατοστών περίπου με συρμάτινη 

τρίχα βαρέως τύπου και ξύλινο κοντάρι 

Τεμάχιο 5,00     

7 Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι  Τεμάχιο 275,00     

8 

Σκούπα τύπου χόρτου πλάτους 30 

εκατοστών περίπου με πλαστική τρίχα 

μήκους 32 εκατοστών περίπου και 

κοντάρι 

Τεμάχιο 312,00     



 

 

 

 

  

9 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι βιδωτό 

συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  

κατάλληλο για οδοκαθαρισμό 

Τεμάχιο 400,00     

10 
Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για γράβαλο, 

σκούπα γκαζόν, σκαλιστήρι κλπ 
Τεμάχιο 41,00     

11 
Ξύλινο κοντάρι κατάλληλο για τσάπα, 

πιρούνα, φτυάρι κλπ 
Τεμάχιο 77,00     

12 
Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών με 

βραχίονα 
Τεμάχιο 66,00     

13 
Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο μήκους 

έως 4 μέτρα   
Τεμάχιο 10,00     

14 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με 

αριθμό σκαλιών (2 Χ 9= 18). Ύψος μονής 

σκάλας 2,55 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 1,00     

15 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με 

αριθμό σκαλιών (2 Χ 15= 30). Ύψος 

μονής σκάλας 3,90 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 2,00     

16 

Σκάλα αλουμινίου BULLE με 7+1 

σκαλοπάτια και ύψος ανοικτής σκάλας 

1,65 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 2,00     

17 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και 

εργονομική λαβή κατάλληλο για 

κλαδέματα δέντρων 

Τεμάχιο 12,00     

18 
Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με ξύλινο 

κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ.  
Τεμάχιο 5,00     

19 
Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 

ενισχυμένο με ρόδα 
Τεμάχιο 7,00     

20 
Μεταλλικό τσεκούρι 2 κιλών με την 

χειρολαβή του 
Τεμάχιο 3,00     

21 
Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με ξύλινο 

κοντάρι 
Τεμάχιο 10,00     

22 
Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με ξύλινο 

κοντάρι  
Τεμάχιο 30,00     

23 
Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με ξύλινο 

κοντάρι 
Τεμάχιο 20,00     



 

 

 

 

  

24 
Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών   με ξύλινο 

κοντάρι 
Τεμάχιο 13,00     

25 
Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 8 έως 

10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι  
Τεμάχιο 5,00     

26 
Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 2 

κιλών με πλαστική εργονομική λαβή  
Τεμάχιο 6,00     

27 
Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου τα οποία 

θα φέρουν προστατευτική πλαστική λαβή  
Τεμάχιο 19,00     

28 
Μουσαμάς αδιάβροχος διαστάσεων 

2Χ3μ.  
Τεμάχιο 9,00     

29 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος βάρους 

190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με 

μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε 

πλευρά και σε κάθε γωνία 

Τεμάχιο 10,00     

30 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια της 

χειρωνακτικής αποκομιδής  

(χειραμαξίδια) με επάνω διάμετρο 45εκ. 

και ύψος 60εκ. περίπου  

Τεμάχιο 26,00     

31 

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης 

πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων 

περίπου 

Τεμάχιο 1,00     

32 
Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για κοπή 

κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών  
Τεμάχιο 2,00     

33 Ψαλίδι  Μπορντούρας  Τεμάχιο 2,00     

34 
Μεταλλική τσάπα τσεκουρόστενη με 

ξύλινο κοντάρι 
Τεμάχιο 3,00   

35 
Μεταλλικό σκεπάρνι κλασσικό  με ξύλινο 

στυλιάρι 
Τεμάχιο 5,00   

36 Ξύλινο στυλιάρι κατάλληλο για σκεπάρνι Τεμάχιο 10,00   

37 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 1 

κιλού με πλαστική (fiberglass) εργονομική 

λαβή 

Τεμάχιο 16,00   

38 
Μυστρί σοβατζήδων  ίσιο μήκους λεπίδας 

24 εκατοστών περίπου με ξύλινη  λαβή 
Τεμάχιο 3,00   



 

 

 

 

  

39 
Μυστρί κτίστη διαστάσεων 6 Χ 15 

εκατοστά περίπου με ξύλινη  λαβή 
Τεμάχιο 3,00   

40 
Μυστρί μήκους λεπίδας 25 εκατοστά 

περίπου για τούβλα 
Τεμάχιο 3,00   

41 
Μυστρί κοφτό διαστάσεων 120 Χ 79 

χιλιοστών  περίπου με ξύλινη  λαβή 
Τεμάχιο 3,00   

42 
Φραγκόφτυαρο πλαστικό τριών θέσεων 

διαστάσεων 34 Χ 50 εκατοστών  περίπου 
Τεμάχιο 4,00   

43 
Τριβίδι από αλουμίνιο διαστάσεων 230 Χ 

100 χιλιοστών  περίπου 
Τεμάχιο 5,00   

44 
Σκάφη  λάσπης πλαστική ενισχυμένη 

χωρητικότητας 25 λίτρων 
Τεμάχιο 3,00   

45 
Τανάλια Μαραγκού από σφυρίλατο 

χάλυβα μήκους 225 χιλιοστών περίπου 
Τεμάχιο 3,00   

46 

Συνδετική επιχρωμιωμένη πένσα με 

λαβές ηλεκτρικά μονωμένες για τάση 

μέχρι 1000 Volt 

Τεμάχιο 16,00   

47 
Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο μήκους 

60 εκατοστών 
Τεμάχιο 3,00   

48 
Οριζόντιο αλφάδι από αλουμίνιο μήκους 

120 εκατοστών 
Τεμάχιο 2,00   

49 Πλαστικό δίμετρο σπαστό Τεμάχιο 3,00   

50 
Μέτρο σε ταινία μήκους 5 μέτρων με 

φρένο 
Τεμάχιο 16,00   

51 
Ψαλίδι κοπής σιδήρου μπετού μεγέθους 

900mm με ρυθμιζόμενο άξονα 
Τεμάχιο 2,00   

52 
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 

μπαταρίας 18V/ 2 Χ 2Ah  
Τεμάχιο 2,00   

53 
Ηλεκτροκόλληση inverter τάσης 230V/ 

AC  και ρεύματος έως 160 Α 
Τεμάχιο 1,00   

54 

Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός 

κοπής/λείανσης τάσης 230V/ AC, 

κατάλληλος για δίσκο κοπής /λείανσης με 

διάμετρο μέχρι 125mm,  ισχύος 900 W 

Τεμάχιο 1,00   



 

 

 

 

  

περίπου  

55 

Γωνιακός τροχός κοπής/λείανσης  

μπαταρίας 18V/ 5Ah, κατάλληλος για 

δίσκο κοπής /λείανσης με διάμετρο μέχρι 

125mm  

Τεμάχιο 2,00   

56 

Ηλεκτρική σέγα ρυθμιζόμενη με 

ταλάντωση τάσης 230V/ AC, ισχύος 750 

W περίπου 

Τεμάχιο 1,00   

57 
Ανταλλακτικές λάμες σέγας ξύλου / 

μετάλλου μήκους 75mm περίπου 
σετ 5 τεμαχίων 2,00   

58 
Ηλεκτρική σπαθόσεγα τάσης 230V/ AC, 

ισχύος 710 W περίπου 
Τεμάχιο 1,00   

59 
Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας 

σιδήρου μήκους 150mm περίπου 
σετ 5 τεμαχίων 2,00   

60 
Ανταλλακτικές λάμες σπαθόσεγας ξύλου 

μήκους 150mm περίπου 
σετ 5 τεμαχίων 2,00   

61 
Ηλεκτρικό σκαπτικό κατεδαφιστικό 

πιστολέτο  τάσης 230V/ AC  
Τεμάχιο 1,00   

62 

Σκάλα αλουμινίου τριπλή επεκτεινόμενη 

με 36 (3Χ12) σκαλιά και ύψος ανοικτής 

σκάλας 8,25 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 1,00   

63 

Σκάλα αλουμινίου αρθρωτή τηλεσκοπική 

με 18 σκαλιά και ύψος ανοικτής σκάλας 

5,60 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 3,00   

64 

Σκάλα αλουμινίου βιομηχανικού τύπου με 

5 σκαλιά σε κάθε σκέλος  και ύψος 

ανοικτής σκάλας 1,17 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 2,00   

65 
Σκάλα αλουμινίου με 6+1 σκαλιά και 

ύψος άνω σκαλιού 1,45 μέτρα περίπου 
Τεμάχιο 2,00   

66 

Σκάλα αλουμινίου πολυμορφική 4 

τεμαχίων με τέσσερα σκαλιά σε κάθε 

τεμάχιο και ύψος πλήρους αναπτύγματος 

4,62 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 1,00   

67 

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

Τεμάχιο 13,00   

68 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

Τεμάχιο 13,00   



 

 

 

 

  

69 

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό με  

επιχρωμιωμένη τσιμπίδα  και λαβές 

ηλεκτρικά μονωμένες για τάση μέχρι 

1000 Volt 

Τεμάχιο 13,00   

70 

Μυστρί ηλεκτρολόγων μυτερό με πέλμα 

μήκους 14 εκατοστών περίπου  με ξύλινη  

λαβή 

Τεμάχιο 13,00   

71 

Δοκιμαστικό κατσαβίδι κατάλληλο για 

τάση δοκιμής 100 έως 500V/AC μήκους 

14 εκατοστών περίπου 

Τεμάχιο 13,00   

72 
Σετ με έξι κατσαβίδια ηλεκτρικά 

μονωμένα για τάση μέχρι 1000 Volt/AC 
Σετ έξι κατσαβιδιών  13,00   

73 
Μεταλλικό σφυρί 300 γραμμαρίων με 

πλαστική (fiberglass) εργονομική λαβή 
Τεμάχιο 13,00   

74 

Ζώνη εργαλείων από ανθεκτικό ύφασμα  

ενδεικτικών διαστάσεων 27 Χ 29 

εκατοστών περίπου 

Τεμάχιο 13,00   

75 

Σετ εννέα ατσάλινων κλειδιών άλλεν torx 

μακριών με τρύπα ασφαλείας σε 

κατάλληλη πλαστική θήκη αποθήκευσης 

Σετ εννέα κλειδιών 

άλλεν torx  
13,00   

76 

Σετ τριάντα κλειδιών άλλεν  μετρικά και 

ίντσας  από κράμα χάλυβα σε κατάλληλη 

πλαστική θήκη αποθήκευσης 

Σετ τριάντα κλειδιών 

άλλεν 
13,00   

77 
Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 

κατάλληλη θήκη αποθήκευσης 

Σετ είκοσι πέντε 

κλειδιών 

γερμανοπολύγωνων 

2,00   

78 

Σετ καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα είκοσι 

δυο (22) τεμαχίων διαστάσεων από 10 

έως 32mm  σε κατάλληλη θήκη 

αποθήκευσης 

Σετ καστάνιας είκοσι 

δυο τεμαχίων 
1,00   

79 

Γκαζοτανάλια - κλειδί επινικελωμένη με 

λαβές πλαστικής επένδυσης μήκους 

250mm περίπου 

Τεμάχιο 2,00   

80 Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή Τεμάχιο 4,00   

81 
Κινητή ξαπλώστρα συνεργείου πλαστική 

μήκους 90 εκατοστών περίπου 
Τεμάχιο 2,00   

    
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

  

   
 ΦΠΑ  24% 

  

   
ΣΥΝΟΛΟ 

  

      

   Κέρκυρα,      /      /2020 

   Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



 

 

 

 

  

 


