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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..142/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/5/2013.. της ..12ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 16355/27-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το έργο: 
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 
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Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη 
∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια 
Υδραυλικών Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το «Καθαρισµό 
δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου 
ετών   2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 
ΤΟΜΗ ΑΕ» 
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2013» 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
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3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    
4. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά την ψήφιση του 3ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου Θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 14ου Θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..142/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια 
Υδραυλικών Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
δ) την 75/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Υδραυλικών Υλικών, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 22/2013 Μελέτης «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών», 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 174.271,32 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, 
 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου 

και τη διάθεση πίστωσης ποσού 174.271,32 Ευρώ σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε 

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩ93-009



Σελίδα 4 από 86 
 

τους αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
(ΠΑΥ ……./2013). 

 
25.6662.0003 Προµήθεια Υδροµετρητών 40.000,00 

25.6662.0008 
Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, 
Μανσόν κλπ) 100.000,00 

25.6662.0009 
Προµήθεια ∆ιαφόρων Μικροεργαλείων 
Ύδρευσης 9.300,00 

25.6662.0010 
Προµήθεια Ειδικών Εξαρτηµάτων και 
Τεµαχίων Ύδρευσης 25.000,00 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 174.300,00 

 
 
 

   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Εξαιτίας του γεγονότος ότι η σύνθεση 
της Ο.Ε είναι παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να µην 
επιφέρουν νόµιµα αποτελέσµατα, θα καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 

30/19664/20.4.11,  
� την 75/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη, Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους 

λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 22/2013 Μελέτη «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών», 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 174.271,32 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των επιβαρύνσεων, 

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άγιος Στέφανος,  /   /2013 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ :                   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  

& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ  

14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΗΛ.:                

FAX.: 2132030630  

 

ΘΕΜΑ :  «Προµήθεια  Yδραυλικών ειδών» 
 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

 

 Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 

19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 

άρθρου 158  και του άρθρου 209. 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)  

6. του Ν.3548/2007/ΦΕΚ Α 68 «Καταχώρηση ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

Β.  1. Την υπ’αριθ. 75/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού   Συµβουλίου 

2.  Την υπ’ αριθ. .......................απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  µε την   
οποία ψηφίστηκε πίστωση …………€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του 
Κ.Α……………………., εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της  υπ’αριθ.22./2013 µελέτης 
για την «Προµήθεια υδραυλικών ειδών» και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

 

3.Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

4.Την υπ’ αριθµ. …../ 2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5.Την υπ’ αριθµ. 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρό- τησης των 
επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ. 
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6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια  υπόγειων κάδων απορριµµάτων 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά στο 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών που απαρτίζουν κάθε οµάδα (Α,Β,Γ ΚΑΙ ∆) του 
προϋπολογισµού της υπ’αριθ.22/2013 µελέτης για την προµήθεια των αγαθών του παρακάτω 
πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Α' (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

1 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 142,00 € 1.420,00 € 

2 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

3 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

4 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 165,00 € 1.650,00 € 

5 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 200,00 € 2.000,00 € 

6 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8 220,00 € 1.760,00 € 

7 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8 290,00 € 2.320,00 € 

8 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6 375,00 € 2.250,00 € 

9 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6 405,00 € 2.430,00 € 

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 
10 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  4ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 55,00 € 660,00 € 
11 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  5ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 68,00 € 816,00 € 
12 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  6ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 80,00 € 800,00 € 
13 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  7ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 € 900,00 € 
14 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  8ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 105,00 € 1.050,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ  PVC 

15 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 36 4,00 € 144,00 € 

16 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 1260 8,00 € 10.080,00 

€ 

17 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 30 38,00 € 1.140,00 € 

18 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60 55,00 € 3.300,00 € 
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19 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ250 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60 60,00 € 3.600,00 € 

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC 

20 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 23,00 € 1.150,00 € 

21 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ200 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 35,00 € 1.750,00 € 

22 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 62,00 € 3.100,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE TYΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ  

23 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 300 0,60 € 180,00 € 

24 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 1000 0,90 € 900,00 € 

25 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 100 1,60 € 160,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE  

26 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 30,00 € 900,00 € 

27 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 45,00 € 1.350,00 € 

28 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ280 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 65,00 € 1.950,00 € 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ 

29 ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 1/2''  L=40CM ΜΕ 
ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 18,00 € 900,00 € 

ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 

30 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ63 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 € 200,00 € 

31 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ75 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN65 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 25,00 € 250,00 € 

32 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ90 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 29,00 € 290,00 € 

33 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ110 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 34,00 € 340,00 € 

34 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ125 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 40,00 € 400,00 € 

35 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ140 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 45,00 € 450,00 € 

36 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ160 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 57,00 € 570,00 € 

37 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 80,00 € 800,00 € 

38 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ225 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 85,00 € 850,00 € 

39 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ250 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 138,00 € 1.380,00 € 

40 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ280 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 

41 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,50 € 450,00 € 

42 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,50 € 375,00 € 

43 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

44 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 
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45 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

46 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

47 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

48 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 4,00 € 1.000,00 € 

49 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 3,00 € 750,00 € 

50 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 3,00 € 750,00 € 

51 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 
TAY ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 € 300,00 € 

52 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25XΦ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,50 € 325,00 € 

53 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 € 250,00 € 

54 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 € 250,00 € 

55 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32ΧΦ32 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 9,00 € 270,00 € 
56 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 € 240,00 € 
57 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 € 240,00 € 
58 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63ΧΦ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 35,00 € 1.050,00 € 
59 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 28,00 € 840,00 € 
60 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 28,00 € 840,00 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ 
61 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,55 € 310,00 € 

62 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,55 € 310,00 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ 

63 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 
1/2''Χ1/2'' ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 € 300,00 € 

64 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 
3/4''Χ3/4'' ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 90 9,00 € 810,00 € 

65 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 11,00 € 550,00 € 

66 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 300 5,50 € 1.650,00 € 

67 ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 70,00 € 700,00 € 
68 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,00 € 300,00 € 
69 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,20 € 600,00 € 
70 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,50 € 30,00 € 
71 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,50 € 50,00 € 
72 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,50 € 60,00 € 
73 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,50 € 100,00 € 
74 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,20 € 24,00 € 
75 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 € 36,00 € 
76 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,00 € 60,00 € 
77 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,30 € 26,00 € 
78 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 € 36,00 € 
79 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,00 € 60,00 € 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΥΛΙΚΑ 

80 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 35,00 € 875,00 € 
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81 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 35x35 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 48,00 € 1.200,00 € 

ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
82 ΒΙ∆ΕΣ Μ10Χ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 € 100,00 € 
83 ΒΙ∆ΕΣ Μ12Χ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,00 € 90,00 € 
84 ΒΙ∆ΕΣ Μ16Χ70 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
85 ΚΑΝΑΒΙ 1x4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 € 50,00 € 
86 ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,10 € 8,00 € 
87 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
88 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 € 75,00 € 
89 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
90 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 90  ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 € 75,00 € 
91 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,00 € 30,00 € 
92 ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 € 100,00 € 
93 ΛΑΣΤΙΧΟ Β.Τ ΓΚΡΙ 2 1/2 ΜΕΤΡΟ 50 5,00 € 250,00 € 
94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30 60,00 € 1.800,00 € 
95 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 7/16 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,50 € 450,00 € 
96 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 10,00 € 100,00 € 
97 ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 € 40,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α' 81.300,00 
€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Α') 18.699,00 
€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α' 99.999,00 
€ 

ΟΜΑ∆Α Β' (ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

98 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 175,00 € 1.050,00 € 

99 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 180,00 € 1.080,00 € 

100 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 200,00 € 1.200,00 € 

101 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 260,00 € 1.560,00 € 

102 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 360,00 € 2.160,00 € 

103 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 420,00 € 2.520,00 € 

104 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 460,00 € 2.300,00 € 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

105 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 125,00 € 750,00 € 

106 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 130,00 € 780,00 € 

107 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 145,00 € 870,00 € 

108 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 200,00 € 1.200,00 € 

109 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 280,00 € 1.680,00 € 
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110 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 360,00 € 1.800,00 € 

ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

111 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 135,00 € 270,00 € 

112 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 145,00 € 290,00 € 

113 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 160,00 € 320,00 € 

114 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 240,00 € 480,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β' 20.310,00 
€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β') 4.671,30 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β' 24.981,30 
€ 

ΟΜΑ∆Α Γ' (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ) 

115 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=145mm ΤΕΜΑΧΙΟ 304 30,00 € 9.120,00 € 

116 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R315, ΜΗΚΟΥΣ L=165mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360 35,00 € 12.600,00 

€ 

117 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=190mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360 30,00 € 10.800,00 

€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ' 32.520,00 
€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Γ') 7.479,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ' 39.999,60 
€ 

ΟΜΑ∆Α ∆' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) 

118 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 16 KG ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.100,00 € 2.200,00 € 

119 ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 € 150,00 € 

120 ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 130,00 € 260,00 € 

121 ΤΡΥΠΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 140,00 € 280,00 € 

122 ΤΡΥΠΑΝΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 € 150,00 € 

123 ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 240,00 € 240,00 € 

124 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,00 € 32,00 € 

125 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 36,00 € 72,00 € 

126 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 € 40,00 € 

127 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 70,00 € 140,00 € 

128 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 € 80,00 € 

129 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9,00 € 27,00 € 

130 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 € 16,00 € 

131 ΠΕΝΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,50 € 18,00 € 

132 ΣΚΕΡΠΑΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,50 € 13,50 € 

133 ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

134 ΠΡΙΟΝΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,00 € 20,00 € 

135 ΣΦΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,00 € 56,00 € 

136 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 6,00 € 24,00 € 

137 ΚΟΠΙ∆Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

138 ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 17,00 € 51,00 € 

139 ΣΚΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 9,00 € 36,00 € 
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140 ΡΑΣΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,00 € 12,00 € 

141 ΛΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,00 € 12,00 € 

142 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 28,00 € 84,00 € 

143 ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 € 300,00 € 

144 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 27,00 € 81,00 € 

145 ΣΕΤ ΆΛΕΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

146 ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 € 60,00 € 

147 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,50 € 4,50 € 

148 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5 Μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,00 € 30,00 € 

149 ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,50 € 10,00 € 

150 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ 24΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 € 40,00 € 

151 ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,00 € 12,00 € 

152 ΚΛΕΙ∆Ι ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 6MM - 32 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,00 € 14,00 € 

153 
ΚΛΕΙ∆Ι ΑΛΛΕΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 2 - 12 
MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,50 € 7,00 € 

154 ΚΑΒΟΥΡΑΣ 90Ο 2΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

155 ΤΑΝΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 32,00 € 32,00 € 

156 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,50 € 4,50 € 

157 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 300 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,50 € 4,50 € 

158 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 800 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 

159 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΥΨΟΥΣ 300 MM 
90O ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 

160 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ (ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ) ΥΨΟΥΣ 
300 MM 45O ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 

161 ΚΑΤΑΒΙ∆ΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΙΣΙΑ - ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 € 20,00 € 

162 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 150 MM ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

163 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΕΡΟΣ Φ 2 - 13 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 11,00 € 22,00 € 

164 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ12X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,00 € 8,00 € 

165 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ14X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

166 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ16X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11,00 € 11,00 € 

167 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ18X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14,00 € 14,00 € 

168 ΒΕΛΟΝΙ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,00 € 6,00 € 

169 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,00 € 6,00 € 

170 ΒΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

171 ΚΑΛΕΜΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

172 ΒΕΛΟΝΙ ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17,00 € 17,00 € 

173 
ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΙΑΓΩΝΑΣ 150 MM ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ 
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

174 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12,00 € 12,00 € 

175 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH 
SDS MAX 460MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 110,00 € 110,00 € 

176 
ΚΕΝΤΡΑ∆ΟΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Φ 
11,5MM ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ Μ 85MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

177 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 300,00 € 300,00 € 

178 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 200,00 € 200,00 € 

179 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,00 € 80,00 € 

180 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 130,00 € 390,00 € 

181 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ PVC & PE ΑΠΟ 6'' - 12'' ΤΕΜΑΧΙΟ 1 540,00 € 540,00 € 

182 
ΞΥΣΤΡΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆Α ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
> Φ280 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆' 7.554,00 € 
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ ∆') 1.737,42 € 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆' 9.291,42 € 
      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆' 141.684,00 
€ 

  ΦΠΑ  32.587,32 
€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆' 174.271,32 
€ 

 
 
 
 
  Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
    Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α (αριθ. µελέτης 22/2013) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος)  την ……………………. 2013 ηµέρα 
……………….. µε   ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την ………….. πµ και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών την ……….πµ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 
οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  

     ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
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        1.   Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νοµικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8        
     ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισµοί 

ΑΡΘΡΟ 4ο     

Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού θα 
συντάσσονται στην Ελληνική.  

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να  είναι πρωτότυπα ή νοµίµως 
επικυρωµένα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων και θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  
Κατατεθειµένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόµιµα επικυρωµένη µετάφραση δε 
λαµβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως µη προσκοµισθέντα.  
 

Αποτελούν εξαίρεση στις µεταφράσεις τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύµβολα, 
οι αριθµητικοί τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού.  

Συγκεκριµένα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

5.1 Οι Έλληνες πολίτες 

α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή 
γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 5% της 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης της προµήθειας 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τα είδη που προσφέρει, ως εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης 
διακήρυξης. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
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υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη 
δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

5.2 Οι Αλλοδαποί  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 4.1. 

δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

5.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 4.1 και 4.2 εκτός του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
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5.4  Οι συνεταιρισµοί  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 4.1 της 
παραγράφου αυτής. 

 

5.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση. 

β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο 
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της 
προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να 
µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία 
που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή 
µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 

β) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι 
διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη της ταυτότητάς των. Εφόσον οι προµηθευτές 
συµµετέχουν µε εκπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση 
εκπροσώπησης  βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Για τις ανώνυµες 
εταιρείες, το εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει 
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πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η 
συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων 
αυτή.  

γ) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, έκαστος προµηθευτής θα προσκοµίσει επί 
ποινή αποκλεισµού του από τη συνέχεια του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις 

προδιαγραφές της µελέτης.  

• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και 

των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει έτοιµο προς λειτουργία το 

υπό προµήθεια υλικό σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

• Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού έτοιµου 

(πλήρους) σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 

• Υπεύθυνη δήλωση µε το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών που 

προσφέρει (τουλάχιστον ενός έτους) και παροχής ανταλλακτικών στην 
Ελληνική αγορά µέχρι και 10 χρόνια από την παύση παραγωγής  του σχετικού 
µοντέλου.  

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί υπό νοµικούς περιορισµούς. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 

∆ηµοσίου ή σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.   

• Βεβαίωση µίας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του 

προµηθευτή όπου σαφώς θα προσδιορίζεται το χρηµατικό όριο πιστοληπτικής 
ικανότητας και θα έχει εκδοθεί εντός του 2013. 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των ισολογισµών της τελευταίας τριετίας και 

δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και 
του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό κατά τις 
τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

• Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι 
ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και 
οι παραλήπτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). 

ΑΡΘΡΟ 7ο Φάκελος Προσφοράς 

7.1  Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

7.2  Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως 
από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία απαραίτητα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση). 

7.3  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κύριο φάκελο όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 

α) Με κεφαλαία γράµµατα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε) Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 

7.4  Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε 
την προσφορά στοιχεία σε δύο αντίγραφα και ειδικότερα: 

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 4 & 5 της 
παρούσας, µε τη σειρά που αυτά ζητούνται καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των 
προσφορών και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει 
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πρόβληµα απώλειας τους και η εγγύηση συµµετοχής. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κύριο φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ". 

β) Καλά σφραγισµένο χωριστό υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν η προσφορά του διαγωνιζόµενου 
για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη της µελέτης σε ευρώ. Στις τιµές αυτές 
περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση (π.χ. έξοδα δηµοσίευσης κ.λ.π. ) εκτός από το Φ.Π.Α. για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν 
ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  

7.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει 
τις τυχόν διορθώσεις, τις µονογράφει και τις σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 
της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, 
από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
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Τρόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού — Κατακύρωση - Σύµβαση 

8.1 Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε κύριο φάκελο που θα περιέχει:  

1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ζητούνται µε βάσει την παρούσα 
διακήρυξη. 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καθορίζονται από τις «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της µελέτης. 

3. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά 
συντεταγµένη κατά τρόπο που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της 
παρούσης  διακήρυξης. 

8.2  Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από 
µία εταιρία ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του 
και να εκπροσωπεί άλλη εταιρία ή ένωση προµηθευτών που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από 
µία µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

8.3  Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών δηµόσια την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία. 

8.4 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά 
φύλλο. Η οικονοµική προσφορά δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειµένου να 
αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης. 

8.5 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

8.6 Κατόπιν η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται οι οποίοι και 
ειδοποιούνται για να παραλάβουν τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. 

8.7 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  

8.8 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από 
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συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά 
από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

8.9 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του 
διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία 
αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 

8.10 Κατόπιν η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία  όσων έγιναν 
δεκτοί στο διαγωνισµό, δηλαδή εάν τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις 
προδιαγραφές της Μελέτης και είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό που 
προορίζονται, και κατόπιν ενηµερώνει σχετικά τους γενόµενους δεκτούς για την 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών τους τρεις (3) 
ηµέρες τουλάχιστον πριν αυτή πραγµατοποιηθεί. 

8.11 Επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο 
συναγωνιζόµενο. 

8.12 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.14  Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα από τα άρθρα 
19, 20, 21, 24 & 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Εγγυήσεις 

9.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τα είδη που προσφέρει. Το ποσοστό αυτό 
µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜE και 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από 
ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα 
µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο 
από το 50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση 
µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 
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β. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη, 

3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 

4. τον αριθµό της εγγύησης, 

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 

7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 

8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαίρεσης και διζήσεως, 

9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 

11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη, 

12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

γ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και καλής λειτουργίας 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης και καλής λειτουργίας του 
υλικού, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
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β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 9.1.γ. Ο 
χρόνος ισχύος της (παράγραφος 9.1.γ.11) πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.  

9.3  Εγγύηση προκαταβολής δεν προβλέπεται να δοθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

10.1 Η τιµή θα δίνεται κατά τεµάχιο σε ευρώ για παράδοση του εµπορεύµατος 
έτοιµου για λειτουργία σε χώρο που θα καθορίσει ο ∆ήµος. 

10.2 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα 
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που 
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

10.4 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τα έξοδα της σύµβασης καθώς και κάθε είδους 
νόµιµες κρατήσεις και ο ∆ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον ισχύον ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Ισχύς Προσφορών 

11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή, 
ανεξάρτητα απ' οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, 
για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι ηµερών (120) από την επόµενη ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη 
της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες κάνοντάς το γνωστό εγγράφως 
στους διαγωνιζόµενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
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διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί ο µειοδότης για την κατάρτιση της σύµβασης 
και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 12ο Προσκόµιση ∆είγµατος 

Ταυτόχρονα µε την υποβολή προσφοράς κάθε προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλει 
στην υπηρεσία προς αξιολόγηση , επί ποινής αποκλεισµού , τα ακόλουθα 
δείγµατα: 

ΟΜΑ∆Α Α’ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 
1. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (Α.Τ. 

1-9) 
2. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΚΟΛΕΚΤΕΡ» (Α.Τ. 10-14) 
3. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC» (Α.Τ. 20-22) 
4. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ» (Α.Τ. 29) 
5. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ» (Α.Τ. 30-40) 
6. Τρία δείγµατα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ». Ένα (Α.Τ. 41-

51), ένα (Α.Τ. 52-57) και ένα (Α.Τ. 58-60) 
7. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (Α.Τ. 61-

62) 
8. Έξι δείγµατα από την κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ». Ένα (Α.Τ. 63-64), ένα (Α.Τ. 65), 

ένα (Α.Τ. 66), ένα (Α.Τ. 67), ένα (Α.Τ. 68) και ένα (Α.Τ. 70-79) 
9. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΥΛΙΚΑ» (Α.Τ. 80-81) 
 
ΟΜΑ∆Α Β’ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) 
1. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 

(Α.Τ. 98-104) 
2. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (Α.Τ. 105-110) 
3. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 

(Α.Τ. 111-114) 
 
ΟΜΑ∆Α Γ’ (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ) 
1. Τρία δείγµατα από τη κατηγορία «Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ» (Α.Τ. 115-117). Ένα (Α.Τ. 115), ένα 

(Α.Τ. 116) και ένα (Α.Τ. 117). 
 
Τα δείγµατα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόµενο 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς του στην επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης του 
διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 
του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
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13.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική  
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 
εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται η ηµεροµηνία της 
διενέργειας του διαγωνισµού και για τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

13.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότηση του στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

13.3  Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 
3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση της παραδεκτής 
άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.  

ΑΡΘΡΟ 14ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική 
γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια 
θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ 15ο Χρόνος Παράδοσης των Υλικών 

15.1 Ο χρόνος παράδοσης των  υπό προµήθεια υλικών θα γίνει εντός 30 ηµερών 
µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

15.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

15.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια 
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
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15.4 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι 
µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται 
µέχρι του µισού αυτού. 

15.5 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. 
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε 
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις 
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παράδοση 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσης 
επιβάλλονται τα όσα στα άρθρα 33 & 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 

18.1  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε 
για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

18.2  Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 15° της παρούσης. 

18.3  Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' 
αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18° Εγγύηση 
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19.1 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι το υλικό που 
θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, 
των χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και θα είναι απαλλαγµένο 
από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά 
κατασκευής αυτού, είτε εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από 
κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επίσης ότι θα 
είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που έχει αναφέρει στην προσφορά του. 

19.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις 
προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
από ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ηµέρα παραλαβής του υλικού πλήρους και 
έτοιµου λειτουργίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από 
προσκόµιση τιµολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων 
και υποχρεώσεων του προµηθευτή και αφού προηγηθεί η παραλαβή των υλικών, 
πλήρως συναρµολογούµενων έτοιµων για λειτουργία (όπου χρειάζεται)  από την 
αρµόδια Επιτροπή .  

ΑΡΘΡΟ 20Ο  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους 
προσφορά, επί ποινής απόρριψης της προσφοράς τους, τα ακόλουθα, για όλα τα 
επί µέρους εξαρτήµατα που απαρτίζουν τις οµάδες Α, Β και Γ της συγκεκριµένης 
προµήθειας, καθώς και αυτά που απαιτούνται στις αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές του κάθε υλικού: 
1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόµενα 

υλικά από τα οποία θα πιστοποιούνται τα προδιαγραφόµενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους.  

2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόµενα υλικά. 
3. Υπεύθυνη δήλωση µε την επωνυµία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη 

στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.  
4. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των 

προσφεροµένων προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό 
οργανισµό, το οποίο θα αναφέρεται στην κατασκευή των συγκεκριµένων 
προϊόντων.  

5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του συµµετέχοντα 
στο διαγωνισµό προµηθευτή, από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια µε τα υπό 
προµήθεια προϊόντα.  

6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προϊόντων ή 
των εξαρτηµάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό 
οργανισµό. 
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7. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον 
συµµετέχοντα προµηθευτή. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι 
µικρότερη του ενός (1) έτους. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα και δήλωση/εις του/των 
κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των προσφεροµένων προϊόντων ότι τα 
προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

9. ∆ήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των προσφεροµένων 
προϊόντων ότι αποδέχονται την προµήθεια υπέρ του συµµετέχοντα στο 
διαγωνισµό προµηθευτή. 

10. Ενδεικτικές βεβαιώσεις οµοίων προµηθειών από οργανισµούς ύδρευσης οι 
οποίες θα αναφέρονται σε όµοια µε τα δηµοπρατούµενα προϊόντα.  

Οι συµµετέχοντες για τα είδη της οµάδας ∆ τα οποία συνοδεύονται από αναλυτική 
τεχνική περιγραφή, πρέπει να υποβάλλουν: 
1. Φυλλάδιο / κατάλογο µε περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία, καθώς επίσης 

αναφορά, η οποία µπορεί να είναι και σε ξεχωριστό έντυπο, για τις 
πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO 9001) που διαθέτει η εταιρία κατασκευής τους 
καθώς επίσης για τη σήµανση CE συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης. 

2. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον 
συµµετέχοντα προµηθευτή. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι 
µικρότερη του ενός (1) έτους. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υλικά 
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για τα είδη της οµάδας ∆ θεωρούνται 
ως οι ελάχιστες που πρέπει να πληρούν τα µηχανήµατα – εργαλεία και ο 
εξοπλισµός που θα προσφερθεί. 
 
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, 
εντελώς καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας, εύφηµων οίκων 
κατασκευής µε αξιόπιστη αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά και µε δίκτυο 
εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και service εργαλείων), και η παράδοσή 
τους θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

Σχετικά µε τη µελέτη του διαγωνισµού µπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόµενοι στα γραφεία του ∆ήµου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου - Άγιος 
Στέφανος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Η παρούσα διακήρυξη καθώς και τα τεύχη της µελέτης δίδονται από το αρµόδιο 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου έως την προηγούµενη ηµέρα από την 
ηµέρα  διενέργειας του διαγωνισµού.  
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 3861/2010 και θα δηµοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες ………..………. και ….……………… καθώς και στις 
τοπικές (ή νοµαρχιακές) εφηµερίδες …………….………………… 

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δηµοτικού καταστήµατος ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκ-τρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
άρθρου 11 του Ν 4013/2011 και θα αποσταλεί στα επιµελητήρια, στους 
συνδέσµους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις και τυχόν επαναλήψεις στον τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 20 30 613. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 22 / 2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
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ΜΑΪΟΣ 2013 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
         
 
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η µελέτη αυτή συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος να προχωρήσει στην προµήθεια υδραυλικών 
ειδών (υλικά και εργαλεία) για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης, συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών του υδραυλικού δικτύου πόσιµου ύδατος. 
 
Θα γίνει προµήθεια των εξής ενδεικτικά αναφερόµενων υλικών: σωλήνες ύδρευσης ΡΕ και 
PVC, σέλλες επισκευής, ορειχάλκινα και χυτοσιδηρά υλικά ύδρευσης, υδροµετρητές, κλπ., 
καθώς επίσης εργαλεία και αναλώσιµα καθηµερινής χρήσης, π.χ. τροχοί, κλειδιά, τρυπάνια, 
κόφτες, κλπ, προκειµένου οι υδραυλικοί να µπορούν να εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου ύδρευσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε 
φορά. 
 
Η σκοπιµότητα διενέργειας της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 75/2013 Α∆Σ και η 
δαπάνη της προϋπολογίζεται στο ποσό των 141.684,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 32.587,32 €, 
συνολική δαπάνη 174.271,32 € και θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 11389 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  
 
Οι ανάγκες σε υδραυλικά υλικά, οι ποσότητές τους,  η ενδεικτική τιµή µονάδος για το κάθε είδος 
και το σύνολο της δαπάνης εµφανίζονται στο συνηµµένο πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Ελέγχθηκε 
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Κουρουπάκη Αγγελική 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Αγγελίνα Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί 
ποινής απόρριψης της προσφοράς τους, τα ακόλουθα, για όλα τα επί µέρους εξαρτήµατα που 
απαρτίζουν τις οµάδες Α, Β και Γ της συγκεκριµένης προµήθειας, καθώς και αυτά που 
απαιτούνται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού: 
11. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόµενα υλικά από τα 

οποία θα πιστοποιούνται τα προδιαγραφόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.  
12. Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόµενα υλικά. 
13. Υπεύθυνη δήλωση µε την επωνυµία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.  
14. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων 

προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό, το οποίο θα αναφέρεται 
στην κατασκευή των συγκεκριµένων προϊόντων.  

15. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του συµµετέχοντα στο 
διαγωνισµό προµηθευτή, από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια µε τα υπό προµήθεια 
προϊόντα.  

16. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προϊόντων ή των 
εξαρτηµάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 
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17. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον συµµετέχοντα 
προµηθευτή. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. 

18. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα και δήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων 
των προσφεροµένων προϊόντων ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

19. ∆ήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των προσφεροµένων προϊόντων ότι 
αποδέχονται την προµήθεια υπέρ του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό προµηθευτή. 

20. Ενδεικτικές βεβαιώσεις οµοίων προµηθειών από οργανισµούς ύδρευσης οι οποίες θα 
αναφέρονται σε όµοια µε τα δηµοπρατούµενα προϊόντα.  

 
Οι συµµετέχοντες για τα είδη της οµάδας ∆ τα οποία συνοδεύονται από αναλυτική τεχνική 
περιγραφή, πρέπει να υποβάλλουν: 
4. Φυλλάδιο / κατάλογο µε περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία, καθώς επίσης αναφορά, η 

οποία µπορεί να είναι και σε ξεχωριστό έντυπο, για τις πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO 9001) 
που διαθέτει η εταιρία κατασκευής τους καθώς επίσης για τη σήµανση CE συµµόρφωσης µε 
τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης. 

5. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον συµµετέχοντα 
προµηθευτή. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υλικά είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για τα είδη της οµάδας ∆ θεωρούνται ως οι 
ελάχιστες που πρέπει να πληρούν τα µηχανήµατα – εργαλεία και ο εξοπλισµός που θα 
προσφερθεί. 
 
 
 
2. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Ταυτόχρονα µε την επίδοση της προσφοράς κάθε προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλει στην 
υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί ποινής αποκλεισµού, τα ακόλουθα δείγµατα:  
 
ΟΜΑ∆Α Α’ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 
10. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (Α.Τ. 

1-9) 
11. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΚΟΛΕΚΤΕΡ» (Α.Τ. 10-14) 
12. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC» (Α.Τ. 20-22) 
13. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ» (Α.Τ. 29) 
14. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ» (Α.Τ. 30-40) 
15. Τρία δείγµατα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ». Ένα (Α.Τ. 41-

51), ένα (Α.Τ. 52-57) και ένα (Α.Τ. 58-60) 
16. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (Α.Τ. 61-

62) 
17. Έξι δείγµατα από την κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ». Ένα (Α.Τ. 63-64), ένα (Α.Τ. 65), 

ένα (Α.Τ. 66), ένα (Α.Τ. 67), ένα (Α.Τ. 68) και ένα (Α.Τ. 70-79) 
18. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΥΛΙΚΑ» (Α.Τ. 80-81) 
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ΟΜΑ∆Α Β’ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) 
4. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 

(Α.Τ. 98-104) 
5. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (Α.Τ. 105-110) 
6. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» 

(Α.Τ. 111-114) 
 
ΟΜΑ∆Α Γ’ (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ) 
2. Τρία δείγµατα από τη κατηγορία «Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ» (Α.Τ. 115-117). Ένα (Α.Τ. 115), ένα 

(Α.Τ. 116) και ένα (Α.Τ. 117). 
 
Τα δείγµατα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόµενο 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς του στην επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης του 
διαγωνισµού.  
 
 
3. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική.   
 
Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
Κατατεθειµένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόµιµα επικυρωµένη µετάφραση δε 
λαµβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως µη προσκοµισθέντα.  
 
Αποτελούν εξαίρεση στις µεταφράσεις τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύµβολα, οι αριθµητικοί 
τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.  
 
 
4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο συµµετέχων που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των 
προς προµήθεια ειδών που απαρτίζουν κάθε οµάδα (Α, Β, Γ και ∆).  
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές που προσφέρουν για το σύνολο των ζητούµενων 
ειδών που απαρτίζουν ολοκληρωµένη οµάδα, οι υπόλοιποι απορρίπτονται. 
 
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, εντελώς 
καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας, εύφηµων οίκων κατασκευής µε αξιόπιστη 
αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά και µε δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και 
service εργαλείων), και η παράδοσή τους θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
 
 
Ο Συντάξας 
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Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Ελέγχθηκε 
 
 
Κουρουπάκη Αγγελική 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Αγγελίνα Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Α. ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ 
 
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών 
συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο εργοστάσιο – εταιρία 
παραγωγής.  
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Για κάθε προσφερόµενο είδος στην τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα 
µεταφοράς του από τον τόπο παραγωγής του µέχρι την αποθήκη υλικών του ∆ήµου. 
 
Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές Προδιαγραφές 
(πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη 
κατηγορίας τους.  
 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές ή µη προσκόµιση κάποιου 
από τα ζητούµενα έγγραφα και πιστοποιητικά συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής 
προσφοράς. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος προς προµήθεια. 
 
 
1. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (Α.Τ. 1 – 9) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι ανοξείδωτες υδραυλικές σέλλες προορίζονται για την επισκευή αλλά και σύνδεση σωλήνων 
ύδρευσης από PE, PVC, αµίαντο και χυτοσίδηρο ακόµα και σε περιπτώσεις µε διαφορά υλικού 
και εξωτερικών διαµέτρων.  
 
Υδραυλικές σέλλες προορίζονται για τοποθέτηση εντός ή εκτός του εδάφους και σε αγωγούς µε 
πίεση µέχρι 16 atm.  
 
Το εύρος εφαρµογής των ανοξείδωτων σελλών και το µήκος τους θα είναι αυτό που αναφέρεται 
στον πίνακα προϋπολογισµού της µελέτης.  
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των συνδέσµων επιδιόρθωσης υδραυλικού τύπου είναι η ειδική  
κατασκευή του ελαστικού στεγάνωσης  το οποίο φέρουν εσωτερικά του σώµατός τους.  
 
Το ελαστικό στεγάνωσης  πρέπει να έχει κατάλληλα διαµορφωµένη περιφέρεια ώστε το νερό 
µέσω ειδικών διαύλων να εκτονώνει ακτινικά και ισοκατανεµηµένα το ελαστικό εξασφαλίζοντας 
πλήρη στεγάνωση επί του σωλήνα.  
 
Αυξανόµενης της εσωτερικής πίεσης στον αγωγό θα πρέπει να αυξάνεται αναλογικά και η 
στεγάνωση που παρέχει το ελαστικό. 
 
Το ελαστικό σταγάνωσης θα πρέπει να ακολουθεί τις αυξοµειώσεις της πίεσης στον αγωγό 
εξασφαλίζοντας πάντοτε άριστη στεγάνωση, εντός των ορίων πίεσης για τα οποία είναι 
κατασκευασµένος ο σύνδεσµος. 
 
Ο σύνδεσµος πρέπει να αποτελείται από δύο µέρη (διαιρούµενου τύπου) τα οποία θα 
συνδέονται  µεταξύ τους σε δύο σηµεία µέσω δύο ή τριών  ασφαλιστικών κοχλιών, ανάλογα µε 
τη διάµετρο.  
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Η κατασκευή του συνδέσµου θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του 
σε αγωγούς υπό πίεση. 
 
H πίεση λειτουργίας των συνδέσµων θα πρέπει να είναι 16 bar  για όλες τις διαµέτρους, ενώ η 
πίεση δοκιµής θα είναι 1,5 φορά η πίεση λειτουργίας. 
 

Οι σύνδεσµοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης γωνιακής εκτροπής των αγωγών 2° 
έως 4° σε όλες τις διευθύνσεις. 
 
Το σώµα των υδραυλικών µανσόν θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN 14301 (AISI 304) µε 
επίστρωση ελαστικού κατάλληλου πάχους από υλικό πιστοποιηµένο για χρήση σε πόσιµο νερό.  
 
Κοχλίες σύσφιξης: ανοξείδωτος χάλυβας  σύµφωνα µε DIN 912 ποιότητας Α2 ή Α4 (AISI 304 ή 
AISI  316). 
 
Αγκυρώσεις και γεφυρωτικό έλασµα: Από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 14301 (AISI 304) ή DIN 
14401 (AISI 316). 
 
Ελαστικό στεγάνωσης: EPDM ή NBR. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό του ελαστικού στεγάνωσης των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων υλικών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
2. ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΡΕ Φ63 (Α.Τ10 - 14) 
 
Το κολεκτέρ θα χρησιµοποιηθεί για την παροχέτευση πόσιµου νερού, αποτελεί δε µέρος της 
παροχής υδροληψίας αστικών καταναλωτών.  
 
Το κολεκτέρ θα αποτελείται από τεµάχιο αγωγού από πολυαιθυλένιο, διαµέτρου Φ63, υψηλής 
πυκνότητας, κλάσης αντοχής MRS100 και πάχους τοιχώµατος 7.0 mm (SDR9).  
 
Το µήκος του θα είναι µεταβαλλόµενο ανάλογα µε τις απαιτούµενες εξόδους.  
 
Ο σωλήνας θα πρέπει να είναι από πρωτογενές υλικό, χρώµατος µπλε και να φέρει την 
ηµεροµηνία παραγωγής και τα στοιχεία MRS100, SDR9.  
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Το κολεκτέρ θα φέρει στο ένα άκρο του στεγανό πώµα, το οποίο θα πρέπει να είναι 
συνδεδεµένο µε το κύριο σώµα µε τη µέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης (butt fusion), 
αποκλειόµενης της µηχανικής σύνδεσης, ενώ στο άλλο του άκρο θα καταλήγει σε ελεύθερο 
άκρο Φ63, από το οποίο θα γίνεται η τροφοδοσία µε πόσιµο νερό.  
 
Επί του σώµατος του κολεκτέρ νέου τύπου και σε δύο παράλληλες γενέτειρες µε απόσταση 
180mm,  θα ενσωµατωθούν µούφες (ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες) διατοµής 3/4”.  
 
Οι µούφες θα τοποθετηθούν σε αξονική απόσταση 20cm η µία από την άλλη και µε απόσταση 
από 100mm έως 150mm  από τα άκρα του. 
 
Η προσαρµογή - ενσωµάτωση της µούφας στο κολεκτέρ θα γίνεται µε έκχυση σε καλούπι.  
 
Εξαίρεση µπορεί να γίνεται για την δεύτερη γενέτειρα και τις µούφες της, όπου δύνανται να 
συγκολληθούν µε αυτογενή συγκόλληση ειδικού τεµαχίου, το οποίο συγκολλείται αφενός µεν 
στο πάχος του τοιχώµατος αφετέρου δε εξωτερικά επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού. 
  
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται όχι µόνο στη συγκόλληση, αλλά και στην αγκύρωση της 
µούφας εντός του αγωγού από πολυαιθυλένιο.  
 
Για δε την καλύτερη αγκύρωση θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθµός προεξοχών και εσοχών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα ακόµα και µετά την παρέλευση 50 χρόνων ζωής και υπό 
συνθήκες περιστροφής, κάµψης και ελκυσµού.  
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό του υλικού κατασκευής των 
προσφερόµενων κολεκτέρ εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
3. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC (Α.Τ. 15-19) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι σωλήνες θα είναι σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα  

• DIN 8061/8062 
• DIN 19532  
• DIN 19629 και  
• το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9.  
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό U-PVC, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού.  
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Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.   
 
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 
 
Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται µεταξύ τους µε ενσωµατωµένους 
συνδέσµους τύπου µούφας, οι οποίοι σύνδεσµοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώµατος µε το 
σωλήνα, τις  ίδιες αντοχές και θα συµφωνούν απόλυτα µε τις προδιαγραφές.   
 
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το DIN8061/8062- ΕΛΟΤ 9.   
 
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους σε 
όλη τη σειρά ελέγχων και δοκιµών που ορίζονται από το DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.   
 
Οι σωλήνες θα προσφερθούν σε ευθεία µήκη των 6m, χρώµατος γκρι σκούρο (RAL 7011) µε 
ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιµο νερό και µε κανένα τρόπο δεν θα 
βλάπτουν τη δηµόσια υγεία. 
 
Κάθε τεµάχιο εγκατεστηµένο σωλήνα θα έχει ωφέλιµο µήκος 6mm, ενώ το συνολικό µήκος του 
θα είναι µεγαλύτερο κατά το τµήµα εκείνο του σωλήνα που υπεισέρχεται στην υποδοχή της 
µούφας κατά την εγκατάσταση.   
 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που συνοδεύουν τους σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για 
χρήση σε πόσιµο νερό. 
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Σε κάθε τεµάχιο σωλήνα U-PVC 100 θα αναγράφονται ευκρινώς µε ανεξίτηλο χρώµα τα κάτωθι: 

• Το σήµα του κατασκευαστή 
• Ο τύπος του υλικού (U-PVC 100) 
• Οι προδιαγραφές  
• Η πίεση λειτουργίας και  
• Η εξωτερική διάµετρος. 
 
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 

• να έχουν µικρό βάρος µε αποτέλεσµα την εύκολη µεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση 
τους 

• να έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χηµικών ή άλλων αποβλήτων 
• να είναι απόλυτα  στεγανοί 
• να αντέχουν στη φωτιά και να µη  δηµιουργείται φλόγα  
• να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάµψεως 
• να είναι µη αγώγιµοι στην ηλεκτρική ενέργεια 
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• να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 
• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να µην  επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 

σωµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής 

• να είναι κατασκευασµένοι για υπόγεια εγκατάσταση  και να είναι κατάλληλοι για µεταφορά 
πόσιµου νερού υπό πίεση 

• να έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 
• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο δίκτυο 

υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση. 
 
Ελαστικοί ∆ακτύλιοι Στεγάνωσης  
 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης των αγωγών U-PVC 100 θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιµο νερό. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό καταλληλότητας της πρώτης ύλης.  

• το υλικό κατασκευής τους δεν θα µεταβάλλει τις ιδιότητες του νερού 
• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγάνωση 
• να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό 
• να είναι βουλκανισµένοι. 
 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα, στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και για τη προστασία τους 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες) θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασµένους και άριστα αεριζόµενους αποθηκευτικούς χώρους. 
 
Οι αγωγοί  που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν ηµεροµηνία 
παραγωγής πέραν του εξαµήνου. 
 
Επειδή οι αγωγοί  θα χρησιµοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου νερού , µε κανέναν 
τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην προσδίδουν σε αυτό 
οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για 
την υγεία. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των ελαστικών δακτυλίων των 
προσφερόµενων σωλήνων εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC (Α.Τ. 20-22)  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
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Τα εξαρτήµατα  θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 
392/444 και τις Γερµανικές προδιαγραφές DIN 8063 τις οποίες θα εφαρµοσθούν σε όλη την 
έκταση αυτών εφ’οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 
 
Τα προσφερόµενα  εξαρτήµατα  θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για  λειτουργία σε πίεση 
16 ατµοσφαιρών και σε θερµοκρασία 20οC.  
 
Ισχύοντες Κανονισµοί 
 
Τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω  
απαιτήσεις: 

• DIN 8063:  Συνδέσεις και ειδικά τεµάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC  
• DIN 19532:  Σωληνώσεις από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC, 

PVC-U) για δίκτυα πόσιµου νερού. Σωλήνες ειδικά τεµάχια σύνδεσµοι.  

• ΕΛΟΤ 9:  Σωλήνες από θερµοπλαστικά υλικά για την µεταφορά ρευστών. Ονοµαστικές 
εξωτερικές διάµετροι και ονοµαστικές πιέσεις 

• ΕΛΟΤ 392:  Μονοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 
• ΕΛΟΤ 444: ∆ιπλοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Τα εξαρτήµατα PVC θα παραδίδονται µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού 
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση και θα πρέπει να:  

• είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων 
µεταφοράς υγρών υπό πίεση 

• εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα, 
άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα 

• διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 
σωµάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες 
πίεσης 

• διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µεταφέρονται και να τοποθετούνται 
εύκολα  

• διαθέτουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 
• έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 
• έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του 

εδάφους λόγω της ευκαµψίας τους  

• εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του  αν υπάρχει 
υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο  

• αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δηµιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται)  
• µην είναι αγώγιµα στην ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Τα εξαρτήµατα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν 
ηµεροµηνία παραγωγής πέραν του εξαµήνου. 
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Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρος ώστε να 
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερµοκρασίες ή από τις άσχηµες 
καιρικές συνθήκες. 
 
Επειδή τα εξαρτήµατα PVC θα χρησιµοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου νερού, µε 
κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην προσδίδουν σε 
αυτό οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι 
επικίνδυνο για την υγεία. 
 
Ελαστικοί ∆ακτύλιοι Στεγάνωσης  
 
Τα εξαρτήµατα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. 
  
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού. 
 
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί φυσικό ή 
συνθετικό ελαστικό ή µίγµα αυτών.  
 
Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να µη µεταβάλλει τις 
οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό καταλληλότητας της πρώτης ύλης του ελαστικού.  
 
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισµένοι και να µην υφίστανται αποθείωση. 
 
Να είναι επίσης οµοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισµάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και 
εξογκωµάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου. 
 
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των 
βακτηριδίων. 
 
Η µορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του 
συνδέσµου. 
 
Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαµβάνονται στην προσφορά οι 
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους 
έλεγχος.  
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της πρώτης ύλης των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των ελαστικών δακτυλίων των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 
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• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
5. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ (Α.Τ. 23-25) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, ονοµαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm, κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού. 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 
 
Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 
20οC.  
 
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση. 
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Στοιχεία όπως η ονοµαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (Melt Flow Index) της 
πρώτης ύλης, η επιτρεπόµενη τάση τοιχώµατος (σ) της πρώτης ύλης και τα αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων σωλήνων, θα περιλαµβάνονται στην προσφορά.  
 
Το χρώµα των σωλήνων ΡΕ θα είναι µπλε µε αντηλιακή προστασία. 
 
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωµένα αντιδιαµετρικά ανά µέτρο σωλήνα σε βάθος 
µεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm µε ανεξίτηλο χρώµα και ύψος χαρακτήρων τα κάτωθι: 

• Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ» 
• Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση 
• Ονοµαστική διάµετρο Χ πάχος τοιχώµατος 
• Όνοµα κατασκευαστή 
• Χρόνο και παρτίδα παραγωγής 
• Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 
 
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 
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• να έχουν µικρό βάρος µε αποτέλεσµα την εύκολη µεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση 
τους. 

• να έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χηµικών ή άλλων αποβλήτων 
• να είναι απόλυτα  στεγανοί 
• να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάµψεως 
• να είναι µη αγώγιµοι στην ηλεκτρική ενέργεια 
• να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 
• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να µην  επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 

σωµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής 

• να είναι κατασκευασµένοι για υπόγεια εγκατάσταση  και να είναι κατάλληλοι για µεταφορά 
πόσιµου νερού υπό πίεση. 

• να έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 
• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο δίκτυο 

υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
6. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100 (Α.Τ. 26-28) 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, ονοµαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm, κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού. 
 
Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 
 
Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 
20οC. 
  
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από το ΕΝ 12201/2. 
 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση. 
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Στοιχεία όπως η ονοµαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (Melt Flow Index) της 
πρώτης ύλης, η επιτρεπόµενη τάση τοιχώµατος (σ) της πρώτης ύλης και τα αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων σωλήνων, θα περιλαµβάνονται στην προσφορά.  
 
Το χρώµα των σωλήνων ΡΕ θα είναι µπλε µε αντηλιακή προστασία. 
 
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωµένα αντιδιαµετρικά ανά µέτρο σωλήνα σε βάθος 
µεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm µε ανεξίτηλο χρώµα και ύψος χαρακτήρων τα κάτωθι: 

• Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ» 
• Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση 
• Ονοµαστική διάµετρο Χ πάχος τοιχώµατος 
• Όνοµα κατασκευαστή 
• Χρόνο και παρτίδα παραγωγής 
• Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
7. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ (Α.Τ. 29) 
 
Τα ανοξείδωτα σπιράλ προορίζονται για εγκατάσταση σε φρεάτια υδροµετρητών όπου 
απαιτείται ευελιξία και δυνατότητα αυξοµείωσης της απόστασης και της γωνίας των ενωτικών.  
 
Η θέση εγκατάστασης των ανοξείδωτων σπιράλ θα είναι εντός τους εδάφους οπότε θα πρέπει 
να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα άριστης ποιότητας και αντοχής.  
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
H πίεση λειτουργιάς των σπιράλ θα πρέπει να είναι 16 bar , ενώ η πίεση δοκιµής θα είναι 1,5 
φορά η πίεση λειτουργίας. 
 
Η διατοµή των σπιράλ πρέπει να είναι ½’’ καθώς προορίζονται για εγκατάσταση σε 
υδροµετρητές της ίδιας διατοµής.  
 
Το σπιράλ θα πρέπει να φέρει στα δύο άκρα τρελά ρακόρ ¾’΄’ και να έχει µήκος 400mm.  
 
Το υλικό κατασκευής των σπιράλ θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304 ή AISI 316. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
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Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων υλικών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
8. ΛΑΙΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ (Α.Τ. 30-40) 
 
Οι λαιµοί θα παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100) χρώµατος µαύρου ή µπλε. Η πίεση 
λειτουργίας τους θα είναι 16 ατµ. 
 
Θα πρέπει να συµµορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ 12201-3 για πόσιµο 
νερό και θα παράγονται µε την µέθοδο injection moulded, αποκλειοµένων των εξαρτηµάτων 
που παράγονται µε άλλες µεθόδους. 
 
Οι διαστάσεις και το πάχος τοιχώµατος και οι ανοχές των εξαρτηµάτων θα είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεργασιµότητα µε τους σωλήνες η καλή ποιότητα της συγκόλλησης καθώς 
και η τήρηση αντοχής µετά την συγκόλληση. 
 
Τα υπό προµήθεια εξαρτήµατα PE θα πρέπει: 

• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώµατα 
• να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και µετά σε χαρτοκιβώτια  
• να είναι από PE100, SDR 11,16 atm. 
 
Κάθε λαιµός ΡΕ θα συνοδεύεται από χαλύβδινη φλάντζα µέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η 
σύνδεσή του εξαρτήµατος µε λοιπά φλαντζωτά εξαρτήµατα σύνδεσης όπως δικλείδες, ενωτικά 
κλπ. Η διάτρηση της φλάντζας θα είναι σύµφωνη µε το ΕΝ 1092-2 και θα έχουν πίεση 
λειτουργίας ΡΝ16. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο 
Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
9. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ (Α.Τ. 41– 51) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
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Τα ρακόρ θα είναι κατάλληλα για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς σύνδεσης µεταξύ αγωγών 
πολυαιθυλενίου τύπου τουµποράµατος (ΡΕ80), µέσω κατάλληλων προσαρµογέων, µε µηχανικό 
τρόπο, αποκλειόµενης της αυτογενούς συγκόλλησης. 
 
Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγάνωση αλλά και η αγκύρωση των αγωγών 
στα εξαρτήµατα σύνδεσης (ΡΑΚΟΡ).  
 
Γενικά τα ρακόρ θα χρησιµοποιηθούν για συνδέσεις µεταξύ αγωγών πολυαιθυλενίου πιέσεων 
λειτουργίας έως και 16 bar.  
 
Επίσης, οι σύνδεσµοι θα µπορούν να διασυνδέουν απευθείας αγωγούς µεταξύ των ή ακόµα 
αγωγούς µε άλλα εξαρτήµατα του δικτύου όπως κρουνούς µε σπείρωµα.  
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά ρακόρ που θα φέρουν από τη µία πλευρά 
διάταξη σύνδεσης µε αγωγούς ενώ από την άλλη κατάλληλο σπείρωµα διαφόρων διαστάσεων 
για τη σύνδεσή τους µε άλλα εξαρτήµατα του δικτύου.     
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Οι σύνδεσµοι σύσφιξης των προσφερόµενων ρακόρ θα αποτελείται από τις εξής βασικές 
διατάξεις: 

• Σώµα ρακόρ 
• ∆ακτύλιος συµπίεσης  
• Περικόχλιο σύσφιξης  
Ο αγωγός θα τοποθετείται επί του σώµατος του αποσυναρµολογηµένου ρακόρ µέχρι να 
καλύψει πλήρως την ειδική διαµόρφωση δακτυλίου ακαµψίας (‘ρουξούνι’) στο κέντρο του 
σώµατος του ρακόρ και αφού προηγουµένως µε απλή ολίσθηση θα περνιούνται στον αγωγό το 
περικόχλιο και ο δακτύλιος σύσφιξης.  
 
Κατόπιν θα κατεβαίνει και θα βιδώνεται το περικόχλιο επί του σώµατος του ρακόρ µέχρι να 
επιτευχθεί η επιθυµητή υδατοστεγής σύνδεση.  
 
Το σώµα του ρακόρ θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας κράµα ορειχάλκου,  χωρίς 
να παρουσιάζει διάβρωση ή µηχανικές παραµορφώσεις.  
 
Το σώµα αποτελείται από δύο (2) τεµάχια (το κυρίως σώµα και το περικόχλιο σύσφιξης), που 
συνδέονται µεταξύ τους µέσω κατάλληλου σπειρώµατος.  
 
Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται από την αλληλεπίδραση της συµπίεσης του δακτυλίου 
συµπίεσης, ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και της αντίστασης του 
δακτυλίου ακαµψίας (ρουξούνι) εσωτερικά περιφερειακά του αγωγού.  
 
Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως 
σώµα του ρακόρ.  
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Η διαµόρφωση της επιφάνειας του συνδέσµου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόµενη συµπίεση του δακτυλίου επί της εξωτερικής 
επιφάνειας του αγωγού αυξανόµενης της σύσφιξης του περικοχλίου ακόµα και στην περίπτωση 
που παρατηρείται µικρή µείωση της εξωτερικής διαµέτρου του αγωγού  (φαινόµενο ερπυσµού 
του πολυαιθυλενίου). 
 
Ο ορειχάλκινος δακτύλιος, που θα χρησιµοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει να είναι 
κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας και αντοχής ορείχαλκο κατάλληλο για χρήση σε 
πόσιµο νερό, πιστοποιητικό καταλληλότητας του οποίου πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµιστεί 
µε την προσφορά. 
 
Για την οµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης επί του δακτυλίου κατά τη σύσφιξη θα πρέπει να 
προβλέπεται αντίστοιχη διαµόρφωση της επιφανείας εσωτερικά στο περικόχλιο σύσφιξης και 
στη περιοχή εκείνη που εφάπτεται µε τον δακτύλιο.  
 
Το περικόχλιο θα είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο εφάµιλλης ποιότητας µε αυτή του 
σώµατος του συνδέσµου. 
 
Σε ότι αφορά στην αγκύρωση το ρακόρ θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού 
πολυαιθυλενίου, που θα αποκλείει την αξονική αποµάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσµο. 
 
Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται και πάλι από την αλληλεπίδραση της συµπίεσης του  δακτυλίου 
συµπίεσης, ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και της αντίστασης του 
δακτυλίου ακαµψίας (ρουξούνι) εσωτερικά περιφερειακά του αγωγού.  
 
Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται µε απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως 
σώµα του ρακόρ. 
 
Η διάταξη θα αποτελείται από τον ίδιο ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το 
σωλήνα.  
 
Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε την εξαναγκασµένη µείωση της διαµέτρου του δακτυλίου 
αγκύρωσης µέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του 
δακτυλίου και της εσωτερικής επιφάνειας του περικοχλίου σύσφιξης του σώµατος του 
συνδέσµου.  
 
Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου συµπίεσης  θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι 
οποίες συµπιέζουν εξωτερικά και περιµετρικά τον αγωγό του πολυαιθυλενίου.  
 
Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι µικρό, ώστε να µην αποµειώνεται συνολικά 
η αντοχή του αγωγού. 
 
Κατά την πλήρη σύσφιξη του συνδέσµου επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίου 
συµπίεσης  πρέπει να παραµένει ανοιχτή κατά τουλάχιστον 0,5-1,5mm, έτσι ώστε ο δακτύλιος 
συµπίεσης να ενεργεί δυναµικά λόγω των παραµένουσων τάσεων που υφίσταται µε την 
πάροδο του χρόνου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού, µε αποτέλεσµα την αναλογική µείωση 
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της διαµέτρου του πάνω στον αγωγό σε ενδεχόµενη µείωση της διαµέτρου του αγωγού λόγω 
ερπυσµού. 
 
Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να είναι κωνικού σχήµατος στα άκρα της 
εξωτερικής της περιµέτρου, έτσι ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης στο 
δακτύλιο από το περικόχλιο σύσφιξης προς εξασφάλιση απόλυτης στεγάνωσης – συγκράτησης 
του αγωγού. 
 
Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισµός και 
εξειδίκευση. 
 
Συγκεκριµένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός του συνδέσµου θα πρέπει να γίνεται µε απλή 
ώθηση µε το χέρι,  µετά την αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου. 
 
Ο σύνδεσµος πρέπει να µπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί καµία  ιδιαίτερη 
επεξεργασία  στο άκρο σύνδεσής του, δηλ. δεν θα είναι απαραίτητο ο σωλήνας να έχει ξυστεί 
περιµετρικά κλπ.     
 
Με την υποβολή της προσφοράς θα υποβληθούν σχέδια και παραστάσεις µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την κατασκευή των προσφερόµενων  υλικών. 
 
Ο σύνδεσµος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρµωσης.  
 
Η εξάρµωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσµος και να 
επαναλαµβάνεται µε την ίδια ευκολία και αξιοπιστία.  
 
Σύνδεσµος και σωλήνας θα είναι επαναχρησιµοποιήσιµοι, χωρίς να απαιτείται η χρήση νέου ή η 
αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήµατος του συνδέσµου. 
 
Κάθε ρακόρ θα είναι συναρµολογηµένο  χωρίς να πιέζεται ο δακτύλιος (απλή συναρµολόγηση, 
όχι σύσφιξη). 
 
Είναι σηµαντικό τα εξαρτήµατα του συνδέσµου να τοποθετούνται µε έναν και µοναδικό τρόπο 
εντός αυτού έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλµένη σύνδεση.  
 
Σε περίπτωση λανθασµένης τοποθέτησης ο σύνδεσµος δεν θα πρέπει να βιδώνει επαρκώς 
υποδεικνύοντας τη λανθασµένη τοποθέτηση των εξαρτηµάτων του. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των ρακόρ  
• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  
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10. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (Α.Τ. 
52-60) 
 
Οι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς σύνδεσης µεταξύ 
αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, µεταξύ τους ή µέσω αρσενικού ή θηλυκού σπειρώµατος. Η 
σύνδεση µε τους αγωγούς πολυαιθυλενίου επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλων προσαρµογέων, µε 
µηχανικό τρόπο, αποκλειόµενης της αυτογενούς συγκόλλησης. 
 
Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται - ανεξάρτητα µεταξύ των- η στεγάνωση αλλά και η 
αγκύρωση των αγωγών στα εξαρτήµατα σύνδεσης (συνδέσµους).  
Ο µηχανικός σύνδεσµος τοποθετείται επί του αγωγού συναρµολογηµένος αλλά µε χαλαρή 
σύσφιξη µε απλή ολίσθηση του σώµατος του συνδέσµου περιφερειακά του σωλήνα. ∆εν πρέπει 
να απαιτείται αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου για τη σύνδεση του µε τον αγωγό. 
 
Ο σύνδεσµος θα αποτελείται από τις εξής βασικές διατάξεις : 
α. Σώµα συνδέσµου 
β. ∆ιάταξη στεγάνωσης 
γ. ∆ιάταξη αγκύρωσης 
 
Το σώµα του συνδέσµου θα είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας κράµα ορειχάλκου,  
χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή µηχανικές παραµορφώσεις. Το σώµα αποτελείται από δύο 
(2) τεµάχια (το κυρίως σώµα και το περικόχλιο σύσφιξης), που συνδέονται µεταξύ τους µέσω 
κατάλληλου σπειρώµατος.  
 
Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µέσω ελαστικού δακτυλίου (ο-ring), ο οποίος θα εφάπτεται 
εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσµου. Η 
στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου 
και εν συνεχεία µε απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώµα του 
συνδέσµου. 
 
Η διαµόρφωση της επιφάνειας του συνδέσµου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόµενη συµπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί της 
εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού αυξανόµενης της πίεσης του νερού ακόµα και στην 
περίπτωση που παρατηρείται µικρή µείωση της εξωτερικής διαµέτρου του αγωγού  (φαινόµενο 
ερπυσµού του πολυαιθυλενίου). 
 
Ο ελαστικός δακτύλιος, που θα χρησιµοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει να είναι 
κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας και αντοχής ελαστικό υλικό (NBR ή EPDM) κατάλληλο 
για χρήση σε πόσιµο νερό. 
 
Για την οµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης επί του δακτυλίου στεγανότητας Ο-ring κατά τη 
σύσφιξη θα πρέπει να προβλέπεται επίπεδος δακτύλιος συµπίεσης, που θα είναι 
κατασκευασµένος από ορείχαλκο, εφάµιλλης ποιότητας µε αυτή του σώµατος του συνδέσµου. 
 
Σε ότι αφορά στην αγκύρωση ο σύνδεσµος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του 
αγωγού πολυαιθυλενίου , που θα αποκλείει την αξονική αποµάκρυνση του αγωγού από το 
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σύνδεσµο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται µε σύσφιξη επί της εξωτερικής επιφάνειας του 
αγωγού περιµετρικά. 
 
Η διάταξη θα αποτελείται από ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η 
σύσφιξη επιτυγχάνεται µε την εξαναγκασµένη µείωση της διαµέτρου του δακτυλίου αγκύρωσης 
µέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του δακτυλίου και της 
εσωτερικής επιφάνειας του περικοχλίου σύσφιξης του σώµατος του συνδέσµου. Στην εσωτερική 
πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι οποίες διεισδύουν 
εξωτερικά και περιµετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να 
είναι αιχµηρές, µε ακµή πολύ µικρής επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της 
µάζας του αγωγού και όχι απλής συµπίεσης του. Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να 
είναι µικρό, ώστε να µην αποµειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού. 
 
Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσµου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
λειτουργία του ελαστικού δακτυλίου και κατ’ επέκταση τη στεγανότητα του συνδέσµου. 
 
Κατά την πλήρη σύσφιξη του συνδέσµου επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίου 
αγκύρωσης πρέπει να παραµένει ανοιχτή κατά τουλάχιστον 2-3 mm, έτσι ώστε ο δακτύλιος 
αγκύρωσης να ενεργεί δυναµικά λόγω των παραµένουσων τάσεων που υφίσταται µε την 
πάροδο του χρόνου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού, µε αποτέλεσµα την αναλογική µείωση 
της διαµέτρου του πάνω στον αγωγό σε ενδεχόµενη µείωση της διαµέτρου του αγωγού λόγω 
ερπυσµού. 
 
Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να είναι κωνικού σχήµατος καθ’ όλη την 
εξωτερική της περίµετρο, έτσι ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης στο δακτύλιο 
από το περικόχλιο σύσφιξης προς εξασφάλιση απόλυτης αγκύρωσης – συγκράτησης του 
αγωγού. 
Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισµός και 
εξειδίκευση. 
 
Συγκεκριµένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός του συνδέσµου θα πρέπει να γίνεται µε απλή 
ώθηση µε το χέρι,  χωρίς να απαιτείται η αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου. 
 
Ο σύνδεσµος πρέπει να µπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί καµία  ιδιαίτερη 
επεξεργασία  στο άκρο σύνδεσής του, δηλ. δεν θα είναι απαραίτητο ο σωλήνας να έχει κοπεί 
απόλυτα ευθεία ή να έχει ξυστεί περιµετρικά κλπ.     
Ο σύνδεσµος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρµωσης. Η εξάρµωση θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσµος και να επαναλαµβάνεται µε την ίδια ευκολία 
και αξιοπιστία. Σύνδεσµος και σωλήνας θα είναι επαναχρησιµοποιήσιµοι, χωρίς να απαιτείται η 
χρήση νέου ή η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήµατος του συνδέσµου. 
 
Κάθε σύνδεσµος θα είναι συναρµολογηµένος  χωρίς να πιέζεται ο ελαστικός δακτύλιος (απλή 
συναρµολόγηση, όχι σύσφιξη). 
 
Επίσης τα εσωτερικά µέρη του συνδέσµου (δακτύλιος αγκύρωσης, δακτύλιος πίεσης, δακτύλιος 
στεγανότητας) θα είναι κατά τέτοιο τρόπο διευθετηµένα εντός του συνδέσµου, ώστε να 
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αποφεύγεται η αποµάκρυνση απ’ αυτόν και η ενδεχόµενη απώλεια τους σε περίπτωση 
ακούσιας αποσυναρµολόγησης του συνδέσµου. 
Είναι σηµαντικό τα εξαρτήµατα του συνδέσµου να τοποθετούνται µε έναν και µοναδικό τρόπο 
εντός αυτού έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλµένη σύνδεση. Σε περίπτωση λανθασµένης 
τοποθέτησης ο σύνδεσµος δεν θα πρέπει να βιδώνει επαρκώς υποδεικνύοντας τη λανθασµένη 
τοποθέτηση των εξαρτηµάτων του. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόµενων συνδέσµων (για το τελικό προϊόν) 
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού των προσφερόµενων συνδέσµων 
• Χηµική ανάλυση του κράµατος των προσφερόµενων συνδέσµων 
• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
 
11. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ (Α.Τ. 61 – 62) 
 
Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα µηχανικής σύσφιξης για σωλήνα χαλκού θα είναι αρίστης 
κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείµµατα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική 
ατέλεια . 
 
Θα αναγράφονται πάνω στο σώµα των ορειχάλκινων εξαρτηµάτων µηχανικής σύσφιξης για 
σωλήνα χαλκού (ανάγλυφη σήµανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή). 
• ∆ιάµετρος εξαρτήµατος. 
 
Το µέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N  ή  CW 617N   σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 12164/5 ή οποιοδήποτε ισοδύναµο κράµα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσµίξεις άλλων 
υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών. 
 
Το υλικό στεγανοποίησης θα είναι καθαρό τεφλόν. 
  
Τα σπειρώµατα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 . 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των ρακόρ εκδοθέν από 
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού στεγάνωσης των προσφερόµενων ρακόρ εκδοθέν 
από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 
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• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
12. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (Α.Τ. 63-64) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασµένοι, δοκιµασµένοι και 
πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN 13828 (θα υποβληθεί µε την προσφορά 
πιστοποιητικό εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό). 
 
Το υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσµίξεις άλλων υλικών.  
 
Θα αναγράφονται,  πάνω στο σώµα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήµανση) τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή) 
• διάµετρος σφαιρικού κρουνού  
• πίεση λειτουργίας ΡΝ 
• έτος κατασκευής  
• υλικό κατασκευής και  
• χώρα προέλευσης  
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Πίεση λειτουργίας  40 bar που θα αναγράφεται στο σώµα. 
 
Πίεση δοκιµής σώµατος (υδραυλική) 60 bar και στεγανότητας 40 bar. 
 
Η δοκιµή στεγανότητας θα πραγµατοποιείται µε πίεση αέρα µέσα σε λουτρό νερού. 
 
Σώµα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165.  
 
Άκρα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165. 
 
Σφαίρα από ορείχαλκο (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), συµπαγής, διαµανταρισµένη, 
γυαλισµένη και κατάλληλα επικαλυµµένη για την αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων 
µετάλλων στο διερχόµενο από αυτές πόσιµο νερό. 
 
Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή 
CW614N βάση του ΕΝ12164. 
 
Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης  σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE). 
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Το αξονάκι  χειρισµού σφαίρας  θα εφαρµόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα αντέχει 
σε ροπή τουλάχιστον 15 χιλιογραµµόµετρων. 
 
Το άνοιγµα και το κλείσιµο του κρουνού θα επιτυγχάνεται  µε στροφή 90 µοιρών . 
Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο και στα δύο άκρα του για ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση. 
 
Σπείρωµα  άκρων: Σύµφωνα  µε το πρότυπο ISO228. 
 
Το καπάκι στο αξονάκι χειρισµού θα είναι ορείχαλκο καρέ διαστάσεων 14Χ14mm υλικού 
ανάλογο µε το σώµα του σφαιρικού κρουνού. 
 
Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
Το µήκος των προσφερόµενων κρουνών θα είναι µεταξύ 65-75mm. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποίηση κατά ΕΝ13828 των προσφερόµενων κρουνών από αναγνωρισµένο 
Ευρωπαϊκό οργανισµό (∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω πρότυπο δε γίνονται 
αποδεκτές). 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος/ των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων κρουνών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/ των υλικών στεγάνωσης των προσφερόµενων 
κρουνών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του τελικού προϊόντος των προσφερόµενων κρουνών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό Οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
13. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ 
(Α.Τ. 65) 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασµένοι, δοκιµασµένοι και πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε 
το διεθνές πρότυπο EN 13828 (θα υποβληθεί µε την προσφορά πιστοποιητικό εκδοθέν από 
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό). 

Οι σφαιρικοί κρουνοί µε τηλεσκοπική διάταξη προορίζονται για χρήση σε σηµεία του δικτύου 
ύδρευσης  όπου απαιτείται η  αυξοµείωση της απόστασης µεταξύ  δυο συνδεόµενων 
εξαρτηµάτων (π.χ. αντικαταστάσεις υδροµετρητών  µε διαφορετικό µήκος , κλπ).  

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και θα  είναι κατάλληλοι για 
ονοµαστική πίεση λειτουργίας 25bar.  
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Θα αναγράφονται,  πάνω στο σώµα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήµανση) τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή) 
• ∆ιάµετρο σφαιρικού κρουνού  
• Πίεση λειτουργίας ΡΝ και 
• Έτος κατασκευής  
 
Η  υδραυλική πίεση δοκιµής του κρουνού πρέπει να είναι 40 bar  ενώ η πίεση στεγανότητας  25 
bar . Η δοκιµή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε πίεση αέρα µέσα σε λουτρό νερού. 
 
Ο κρουνός θα φέρει τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνων στέλεχος, 
κατασκευασµένο από το ίδιο υλικό του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνων στέλεχος θα είναι 
προσαρµοσµένο στον κρουνό µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται απόλυτη στεγανότητα σε 
οποιαδήποτε θέση  ανοίγµατος και αν βρίσκεται. 
 
Η ελεύθερη διατοµή του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι απόλυτα όµοια µε  αυτή  της σφαίρας 
του κυρίως  κρουνού. H δυνατότητα αυξοµείωσης του συνολικού µήκους του κρουνού, µε τη 
χρήση του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον 12 mm. 

 

Ο κρουνός στη µία πλευρά του θα φέρει αρσενικό σπείρωµα  ¾¨, ενώ στο άλλο άκρο θα 
υπάρχει  ‘’τρελό  ρακόρ’’ µε σπείρωµα  θηλυκό  ¾ ¨ σύµφωνα µε  το ISO 228 (DIN 259 BSP 
2779). Ιδιαίτερη  βαρύτητα θα  δοθεί  στη δυνατότητα  αντικατάστασης ή ρύθµισης  της 
στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα του κρουνού , επί τόπου, χωρίς την αποσυναρµολόγησή 
του από το δίκτυο. 

 

Επίσης ,επί ποινή αποκλεισµού, ο σφαιρικός κρουνός θα πρέπει να µπορεί να ασφαλίζεται σε 
κλειστή ή ανοικτή θέση, µέσω  ειδικού συστήµατος κλειδώµατος το οποίο θα µπορεί να  
τοποθετηθεί επί τόπου  και εκ των υστέρων  της τοποθέτησης του κρουνού, χωρίς την 
αποµάκρυνση του κρουνού από το δίκτυο.  ∆εν γίνονται αποδεκτές λύσεις µε διατάξεις  
κλειδώµατος που απαρτίζονται από σύρµα µε µολυβδοσφραγίδα  ή λουκέτα µε αλυσίδα , απλά 
κλειδιά κλπ. Το ξεκλείδωµα του κρουνού θα πρέπει να γίνεται µε ένα  κλειδί  “πασπαρτού” που 
θα είναι αδύνατο να αντιγραφεί. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από κατασκευαστικά σχέδια 
µε διαστάσεις και υλικά κατασκευής  του τηλεσκοπικού κρουνού, του συστήµατος κλειδώµατος 
και του κλειδιού χειρισµού των κρουνών. Ο κάθε προσφέρον θα πρέπει να συµπεριλάβει στην 
προσφορά του το κόστος προµήθειας 5 κλειδιών χειρισµού τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν 
µαζί µε τους κρουνούς.  
 
Ειδικά  Χαρακτηριστικά  
 
Σώµα κρουνού και τηλεσκοπική διάταξη: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 
12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 
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Σφαίρα: διάµετρος οπής 13χιλ. τουλάχιστον, υλικό κατασκευής  ορείχαλκος P-CuZn40Pb2, 
διαµανταρισµένη, γυαλισµένη και χρωµιωµένη µε τραχύτητα επιφάνειας Rz = 0,5 m κατά DIN  
4766. 
 
Άξονας:  από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 
ΕΝ12164. 
 
Στεγανοποίηση άξονα: µε δακτύλιους από καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E.) και ροδέλες  από 
ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 
 
Στεγανοποίηση σφαίρας: µε καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 
 
Στεγανοποίηση τηλεσκοπικού στελέχους:  µε δακτύλιους από NBR (τουλάχιστον δύο) ή άλλο 
ισοδύναµο ελαστικό.  
 
Μοχλός χειρισµού: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση 
του ΕΝ12164 , όµοιας ποιότητας µε το σώµα του κρουνού. 
 
Θερµοκρασία λειτουργίας:  -10° C έως  95° C. 
 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποίηση κατά ΕΝ13828 των προσφερόµενων κρουνών από αναγνωρισµένο 
Ευρωπαϊκό οργανισµό (∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω πρότυπο δε γίνονται 
αποδεκτές). 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος/ των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων κρουνών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/ των υλικών στεγάνωσης των προσφερόµενων 
κρουνών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
14. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (Α.Τ. 66 - 67) 
 
Οι ασφάλειες προορίζονται για εγκατάσταση µεταξύ των εγκατεστηµένων υδροµετρητών ½’’ 
(σπειρώµατος σύνδεσης ¾’’) και των ρακόρ σύνδεσής τους µε σκοπό την προστασία των 
υδροµετρητών από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση.  
 
Μέσω των ασφαλειών οι υδροµετρητές θα ασφαλίζονται στη θέση εγκατάστασής τους στο ένα 
τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αποµάκρυνση τους από το δίκτυο.  
 
Οι ασφάλειες θα  είναι επαναχρησιµοποιήσιµες, κατασκευασµένες από ορείχαλκο, κυλινδρικής 
µορφή και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως τα ρακόρ σύνδεσης των 
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υδροµετρητών όπου και αν αυτά είναι τοποθετηµένα και θα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα 
γύρο από τα ρακόρ ώστε να µην είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση του ρακόρ µε οποιοδήποτε 
τρόπο.  
 
Οι ασφάλειες θα αποτελούνται, από δυο µέρη και θα είναι έτσι κατασκευασµένες ώστε να 
τοποθετούνται µε ένα και µόνο τρόπο.  
 
Τα δύο µέρη θα συνδέονται στη µία µεριά µέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην άλλη θα 
φέρουν διάταξη κλειδώµατος αποτελούµενη από ειδικό κοχλία ασφάλισης και σπείρωµα.  
 
Ο κοχλίας θα έχει τέτοια διαµόρφωση ώστε να µπορεί να ελέγχεται µόνο µε την χρήση ειδικού 
κλειδιού χειρισµού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί.  
 
Το κλειδί πασπαρτού θα είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα, θα είναι 
εύκολο στη χρήση και δε θα φέρει αποσπώµενα µέρη.  
 
Ο χειρισµούς του θα µπορεί να γίνεται µε ένα χέρι και δε θα απαιτεί τη βοηθητική χρήση άλλων 
εργαλείων.  
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Χηµική ανάλυση των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων ασφαλειών εκδοθέν από 
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
15. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Α.Τ. 68) 
 
Τα εξαεριστικά προορίζονται για εγκατάσταση σε σηµεία του δικτύου που υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση αέρα.  
 
Οι θέσεις αυτές είναι συνήθως στα υψηλά σηµεία του δικτύου ενώ η σύνδεση των εξαεριστικών 
γίνεται µέσω σέλλας παροχής και του αρσενικού σπειρώµατος ¾’’ που θα φέρουν σύµφωνα µε 
το πρότυπο ISO228/1. 
 
Τα µανόµετρα θα έχουν αρσενικό σπείρωµα σύνδεσης και πίεση λειτουργίας 16bar.  
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
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• Χηµική ανάλυση των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από 
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
16. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α.Τ. 69-79) 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Τα Ορειχάλκινα εξαρτήµατα σύνδεσης θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 
υπολείµµατα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 
Το µέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσµίξεις άλλων υλικών. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά  
 
Σώµα –άκρα : από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 
ΕΝ12164 
Σπείρωµα  άκρων : Σύµφωνα  µε το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1 
Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα σύνδεσης θα φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση (ύπαρξη εξάγωνου 
κλπ) για την ασφαλή σύνδεσή του στα δίκτυα.  
Το ελαστικό στεγάνωσης των ρακόρ υδροµετρητών θα είναι από EPDM ή ΝΒR. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Χηµική ανάλυση των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από 
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού στεγάνωσης των προσφερόµενων ρακόρ 
συνδεσης υδροµετρητών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
17. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (Α.Τ. 80-81) 
 
Τα καλύµµατα και τα πλαίσια φρεατίων θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο άριστης 
ποιότητας και αντοχής τύπου Β125 κατά EN 124:1994. 
 
Τα προσφερόµενα χυτοσιδηρά υλικά θα φέρουν ανάγλυφα επί της επιφανείας τους τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

• την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή «ΕΝ 124» 
• την κλάση φόρτισης «Β-125» 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
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Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
18. ΖΙΜΠΩ / ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ/ ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
(Α.Τ. 98-104, 105-110 & 111-114) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι σύνδεσµοι θα είναι τριών τύπων, ανάλογα µε το είδος της σύνδεσης για την οποία 
προορίζονται, όπως παρακάτω: 
 

• ΖΙΜΠΩ: Θα πρέπει να είναι  κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών 
κατασκευασµένων από αµιαντοτσιµέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού όπως 
χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. 

 

• ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ: Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραµµων τµηµάτων 
αγωγών κατασκευασµένων από αµιαντοτσιµέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος 
αγωγού όπως χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. από την µία 
πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαµέτρου ώστε να 
συνδέονται µε φλαντζωτά εξαρτήµατα όπως δικλείδες, παροχόµετρα κλπ.  

 

• ΠΩΜΑΤΑ: Θα πρέπει να είναι  κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών 
κατασκευασµένων από αµιαντοτσιµέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού όπως 
χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. 

 
Οι σύνδεσµοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας, σε 
σωλήνα µε εξωτερική διάµετρο που κυµαίνεται µεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται στους 
πίνακες που ακολουθούν.  
 
Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση επιτρέπεται να είναι µέχρι 2 mm, είτε στο άνω όριο (επί 
ελάτων) είτε στο κάτω όριο (επί µείζον).  
 
Επίσης, όλοι οι σύνδεσµοι  θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των συνδέσεων 
και την αγκύρωση των συνδεόµενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, µέσω 
ειδικών αγκυρωτικών ελασµάτων που θα φέρουν, τα οποία θα είναι τοποθετηµένα εντός  ειδικού 
εκτονούµενου δακτυλίου.  
 
Το σύστηµα αγκύρωσης πρέπει να αποτελείται από αντικαταστάσιµες µεταλλικές διατάξεις 
κατασκευασµένες από µη οξειδούµενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος, τύπου 
ελάσµατος προσαρµοσµένες εντός ειδικού εκτονούµενου δακτυλίου.  
 
Επίσης οι σύνδεσµοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισµένα ινστιτούτα της 
Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κλπ. 
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Γενικά Χαρακτηριστικά (ΖΙΜΠΩ) 
 
Οι σύνδεσµοι χωρίς φλάντζες πρέπει να αποτελούνται από ένα µεταλλικό σωληνωτό τµήµα 
ανάλογης διαµέτρου µε λεία εσωτερική διατοµή, και σε κάθε άκρο από ένα µεταλλικό δακτύλιο 
σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστηµα αγκύρωσης.  
 
Έκαστος δακτύλιος σύσφιξης, θα έχει διαµόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή µέσω κοχλιών – 
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήµατος αγκύρωσης 
µεταξύ του συνδέσµου και του ευθέως άκρου σωλήνα.  
 
Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισµός της 
αξονικής µετατόπισης του αγωγού, στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας PN.  
 
Θα πρέπει η προσαρµογή του συνδέσµου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου.  
 
Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσµος µετά την εφαρµογή, θα πρέπει να εξαρµώνεται πλήρως και 
να επαναχρησιµοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιµων υλικών.  
 
Οι σύνδεσµοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών 

όλων των τύπων µε ταυτόχρονη αγκύρωση και µέγιστη γωνιακή εκτροπή για κάθε άκρη έως 4°. 
 
Τέλος οι σύνδεσµοι θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και 
ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα, µε τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού 
στεγανωτικού δακτυλίου.  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά (ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ) 
 
Οι σύνδεσµοι µε φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα µεταλλικό σωληνωτό τµήµα 
ανάλογης διαµέτρου µε λεία εσωτερική διατοµή, στο ένα άκρο από ένα µεταλλικό δακτύλιο 
σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστηµα αγκύρωσης, ενώ στο άλλο άκρο  
από µία µεταλλική φλάντζα.  
 
Η φλάντζα θα έχει, κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της µε διάφορα φλαντζωτά 
εξαρτήµατα ίδιας ονοµαστικής διαµέτρου.  
 
Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαµόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή µέσω κοχλιών – 
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήµατος αγκύρωσης, 
µεταξύ του συνδέσµου και του ευθέως άκρου σωλήνα.  
 
Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισµός της 
αξονικής µετατόπισης του αγωγού, στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας PN.  
 
Θα πρέπει η προσαρµογή του συνδέσµου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου.  
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Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσµος µετά την εφαρµογή, θα πρέπει να εξαρµώνεται πλήρως και 
να επαναχρησιµοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιµων υλικών.  
 
Επίσης οι σύνδεσµοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραµµων τµηµάτων 
αγωγών όλων των τύπων µε φλαντζωτά εξαρτήµατα, µε ταυτόχρονη αγκύρωση και µέγιστη 

γωνιακή εκτροπή για κάθε άκρη 4°. 
 
Οι σύνδεσµοι µε φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2.  
 
 Τέλος οι σύνδεσµοι µε φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, µε τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού στεγανωτικού 
δακτυλίου.  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά (ΠΩΜΑΤΑ) 
 
Τα πώµατα πρέπει να αποτελούνται από ένα µεταλλικό σωληνωτό τµήµα ανάλογης διαµέτρου 
µε λεία εσωτερική διατοµή, και στο ένα άκρο θα έχουν ένα µεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης, ένα 
ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστηµα αγκύρωσης. Στο άλλο άκρο θα φέρουν διάταξη 
για τον τερµατισµό αγωγών που βρίσκονται σε τερµατικά  σηµεία του δικτύου. 
 
Ο δακτύλιος σύσφιξης, θα έχει διαµόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή µέσω κοχλιών – 
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήµατος αγκύρωσης 
µεταξύ του συνδέσµου και του ευθέως άκρου σωλήνα.  
 
Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισµός της 
αξονικής µετατόπισης του αγωγού, στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας PN.  
 
Θα πρέπει η προσαρµογή του συνδέσµου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του συνδέσµου.  
 
Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσµος µετά την εφαρµογή, θα πρέπει να εξαρµώνεται πλήρως και 
να επαναχρησιµοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιµων υλικών.  
 
Οι σύνδεσµοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών 

όλων των τύπων µε ταυτόχρονη αγκύρωση και µέγιστη γωνιακή εκτροπή έως 4°. 
 
Τέλος οι σύνδεσµοι θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και 
ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα, µε τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού 
στεγανωτικού δακτυλίου.  
 
Ειδικά χαρακτηριστικά  
 
Οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι πρέπει:  

• να έχουν ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας PN16 bar  
• να διαθέτουν ειδικό εκτονωµένο αρθρωτό δακτύλιο 
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• να έχουν εύρος εφαρµογής επί εξωτερικής διαµέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους 
παρακάτω πίνακες.  

 
Οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  
 
Υλικό κατασκευής των µεταλλικών µερών (σώµατος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός 
χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύµφωνα µε το ΕΝ-GJS-450-10.  
 
Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωµα πούδρας) µε επικάλυψη 
ελάχιστου  πάχους 250 µm. και µε έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα 
µε το GSK  και το ΕΝ 14901.  
 
Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2)  ή AISI 316 
(A4)  µε επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόµενο στοµώµατος - αρπάγµατος.     
        
Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύµφωνα µε το  πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM 
σύµφωνα µε το  πρότυπο ΕΝ 681-1, µε έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και 

αντοχή στην θερµοκρασία τουλάχιστον από 0°C  έως  +50°C.  
 
Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασµάτων: Μεταλλικό υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
ορείχαλκο.       
     
Υλικό κατασκευής εκτονούµενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό κατάλληλο για 
χρήση σε πόσιµο νερό.  
 
Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιµοποιείται για την επίτευξη του µεγάλου εύρους εφαρµογής 
επί των εξωτερικών διαµέτρων των συνδεόµενων αγωγών ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η 
µηχανική καταπόνηση του ελαστικού στεγανότητας  και η γρήγορη γήρανσή του.       
       
ΣΗΜΑΝΣΗ: ΡΝ (ονοµαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών διαµέτρων), DN 
(ονοµαστική διάµετρος φλάντζας), ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΠΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΓΩΓΩΝ. 
 
Οι σύνδεσµοι (ευθύγραµµοι και µε φλάντζα) θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή 
σύνδεση και αγκύρωση αγωγών όλων των υλικών.  
 
Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα πρέπει το εύρος εφαρµογής τους  να είναι 
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαµβάνει τις διαφοροποιήσεις στις διαµέτρους 
αγωγών. το απαιτούµενο εύρος εφαρµογής θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει όλες τις 
παρακάτω διατοµές.  
 
Στο παρακάτω επιθυµητό εύρος εφαρµογής γίνεται αποδεκτό κατά µείζον απόκλιση µέχρι 2mm.  
 

Ονοµ. διάµετρος/ 

Υλικό  κατασκευής  
DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 DN225 DN250 
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Τσιµέντο (PN10)  98 120 145  232 284 

Τσιµέντο (PN6/12)   124 149-
151 228  268-

280 

Χάλυβας 76,1-
88,9 88,9 108-

114,3 
133-
139,7 

211-
219,1 

241-
244,5 

267-
273 

Χυτσίδηρος 82 98 118 144 222 248 274 

Πολυαιθυλένιο 75-90 90 110-
125 140 200-

225 250 280 

Πολυβινιλοχλωρίδιο 76,1-
88,9 88,9 114,3 139,7 219,1 244,5 273 

Επιθυµητό εύρος 
εφαρµογής 73-90 86-

100 
106-
127 

132-
152 

198-
230 

232-
255 

267-
300 

 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  
 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό του ελαστικού στεγάνωσης των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων υλικών 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της βαφής των προσφερόµενων 
υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

• Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 
19. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (Α.Τ115-117) 
 
19.Α . ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι υδροµετρητές θα χρησιµοποιηθούν για την καταµέτρηση της κατανάλωσης παροχών 
πόσιµου νερού και θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο ΕΝ 14154 και τα οριζόµενα στην οδηγία 
MID2004/22/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι υδροµετρητές θα µπορούν να τοποθετηθούν εντός φρεατίων επί του πεζοδροµίου ή στα όρια 
των κατοικιών σε οριζόντια θέση λειτουργίας. 
 
Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν πλήρεις, µαζί µε τις βαλβίδες αντεπιστροφής και τα ρακόρ 
σύνδεσης και θα έχουν δοκιµαστεί σχετικά µε την ορθή καταγραφή τους εντός των 
προβλεπόµενων ορίων. 
 
Οι υδροµετρητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσθετης εγκατάστασης δικτύου ασύρµατης 
καταµέτρησης ,χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση των υδροµετρητών από το δίκτυο και χωρίς 
να απαιτείται αποσυναρµολόγηση ή τροποποίηση του ίδιου του υδροµετρητή. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Οι υδροµετρητές πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

• DN15 ½" µε µήκος: L=145mm και L=190mm (σύµφωνα µε το πίνακα ποσοτήτων) 
• Κατηγορία υδροµετρητή: Ταχυµετρικός 
• Είδος ριπής: Πολλαπλή ριπή,  
• Τύπος µηχανισµού: Υγρού τύπου µε κάψουλα ελαίου  
• Σχέση R = Q3 / Q1 = 160  
• Μόνιµη παροχή Q3=2,5 m3/h 
• Σπείρωµα σύνδεσης άκρων: G ¾’’ B 
• Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή: DN15mm 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Οι υδροµετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανοµής πόσιµου νερού. Για το λόγο 
αυτό οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικά καταλληλότητας των 
υδροµετρητών από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς. Στα πιστοποιητικά αυτά θα 
περιγράφεται µε σαφήνεια η καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών είτε αφορούν σε 
ολόκληρο το υδρόµετρο είτε σε κάθε υλικό κατασκευής τους ξεχωριστά, για χρήση σε δίκτυα 
πόσιµου νερού.  
 
Το υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας µε 
περιεκτικότητα σε χαλκό είτε 75% , είτε 57% έως 61%, µε κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, 
ψευδάργυρου, µόλυβδου κ.λ.π ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής, που θα εξασφαλίζει τις 
απαιτούµενες µηχανικές ιδιότητες. Επιθυµητό είναι το κράµα που  φέρει τη δυνατόν χαµηλότερη 
περιεκτικότητα σε µόλυβδο. Το κάλυµµα των µετρητών θα είναι από πολύ καλής ποιότητας 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό κατάλληλο για χάραξη µε τη µέθοδο της ηλεκτροδιάβρωσης (LASER). 
 
Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε µόλυβδο θα πρέπει να είναι µικρότερη του 2,5 %. Ο 
προµηθευτής οφείλει να υποβάλει επίσηµη χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής που 
χρησιµοποιεί, από αναγνωρισµένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις από ιδιωτικά µη επίσηµα 
διαπιστευµένα για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση του 
κράµατος θα φαίνεται µε σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράµα 
καθώς και η κωδική του ονοµασία, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή που δηλώνεται 
στην προσφορά.  
 
Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τµηµάτων, µε ξένη ύλη ή 
κόλληση απαγορεύεται.  
 
Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης ροής µε βέλη 
επαρκούς µεγέθους τουλάχιστον σε 2 σηµεία. 
 
Όλα τα σπειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις προβλεπόµενες από τους 
σχετικούς περί σπειρωµάτων κανονισµούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή 
κοχλίωση. Το σώµα θα διαθέτει στο στόµιο εξόδου του νερού ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή, 
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ώστε να µπορεί να δεχτεί ένθετη βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου η οποία δεν θα 
αυξάνει το µήκος του υδροµετρητή.  
 
Ο αριθµός σειράς των υδροµετρητών θα βρίσκεται τυπωµένος µε έντονα ανεξίτηλα στοιχεία στο 
περικάλυµµα ή στο µετρητικό µηχανισµό σε αλφαριθµητική µορφή και σε µορφή γραµµωτού 
κώδικα (BARCODE).  
 
Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού θα είναι άριστης 
ποιότητας και κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση µε την πίεση 
δοκιµής η οποία ορίζεται σε ΡΝ x 1,5 (24 bar). 
 
Επίσης θα εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιµότητα των µετρήσεων και θα παρέχεται η 
δυνατότητα µελλοντικής αποµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων επ’ αυτού, χωρίς να 
απαιτείται η αποµάκρυνση των υδροµετρητών από το δίκτυο ή αποσυναρµολόγηση ή 
τροποποίηση του ίδιου του υδροµετρητή.  
 
Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι για πίεση λειτουργίας 16 ατµ  και θερµοκρασία 
λειτουργίας  διερχόµενου νερού από 0,1 έως 50ο C (κλάσης θερµοκρασίας Τ50).  Επίσης θα 
έχουν τη δυνατότητα οµαλής λειτουργίας σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος.  
 
Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν µε πλαστικά καλύµµατα για την προστασία των 
σπειρωµάτων. 
 
Η απώλεια πιέσεως που θα οφείλεται  στον µετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 Bar υπό 
ονοµαστική παροχή (κλάσης πτώσης πίεσης ∆Ρ63) και το 1bar υπό µέγιστη παροχή. Η 
καµπύλη των απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην 
προσφορά.  
 
Για την σφράγιση των µετρητών από την υπηρεσία  θα πρέπει να φέρει κατάλληλες τρυπηµένες 
µε διάµετρο 2 mm, προεξοχές στο περίβληµα του µετρητικού µηχανισµού δίπλα από την 
κοχλίωσή του.   
 
Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά). Τα 
ενωτικά θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους στεγανωτικούς δακτυλίους (φίµπερ). Το κόστος 
των ορειχάλκινων ενωτικών σύνδεσης θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του 
διαγωνιζόµενου (2 σετ ενωτικών ανά υδροµετρητή). Κάθε σετ ενωτικών θα αποτελείται από την 
µία ουρά, ένα ρακόρ και ένα φίµπερ. Τα ενωτικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό 
για το λόγο αυτό θα προσκοµισθούν είτε πιστοποιητικό καταλληλότητας για το πλήρες σετ είτε 
χηµική ανάλυση κράµατος και πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού. 
 
Οι υδροµετρητές επί ποινής αποκλεισµού θα έχουν ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή (ένθετη), στο 
άκρο εξόδου τους, που να µην αυξάνει το µήκος τους, όπου θα είναι τοποθετηµένη ειδική 
βαλβίδα αντεπιστροφής µε ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού τύπου OCEAN, που 
θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι 
κατασκευασµένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιµο νερό. Ο 
σχεδιασµός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την µη 
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έµφραξή της, ενώ θα έχουν ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ16 και ελάχιστο εύρος 
θερµοκρασίας λειτουργίας 0,1-50°C.  
 
 
19.Β . ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι υδροµετρητές θα χρησιµοποιηθούν για την καταµέτρηση της κατανάλωσης παροχών 
πόσιµου νερού και θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο ΕΝ 14154 και τα οριζόµενα στην οδηγία 
MID2004/22/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι υδροµετρητές θα µπορούν να τοποθετηθούν εντός φρεατίων επί του πεζοδροµίου ή στα όρια 
των κατοικιών σε οριζόντια ή κάθετη θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόµενους λόγους η 
µετρολογική κλάση θα αναφέρεται σε κάθε θέση λειτουργίας , χωρίς περιορισµούς. 
 
Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν πλήρεις, µαζί µε τις βαλβίδες αντεπιστροφής και τα ρακόρ 
σύνδεσης και θα έχουν δοκιµαστεί σχετικά µε την ορθή καταγραφή τους εντός των 
προβλεπόµενων ορίων. 
 
Οι υδροµετρητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσθετης εγκατάστασης δικτύου ασύρµατης 
καταµέτρησης , χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση των υδροµετρητών από το δίκτυο και χωρίς 
να απαιτείται αποσυναρµολόγηση ή τροποποίηση του ίδιου του υδροµετρητή. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τα υπό προµήθεια υδρόµετρα θα είναι  ογκοµετρικά (σύστηµα πλήρωσης περιστρεφόµενου 
θαλάµου συγκεκριµένης χωρητικότητας), ξηρού τύπου, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης, DN 15 
µόνιµης ονοµαστικής παροχής αντίστοιχα Q3 =2,5m3/h µετρολογικής κλάσης (R=Q3/Q1) =315, 
µε έναρξη καταγραφής από 1l/h και µε µήκος L =165 mm σύµφωνα µε τα πρότυπα:  ΕΝ 14154,  
ISO 4064 : 2005. Αναφορικά µε τους προσφερόµενους υδροµετρητές που θα συµµορφώνονται 
µε την οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε.  
 
Ισχύουν επίσης τα κάτωθι για όλες τις προσφερόµενες διαστάσεις: 

• DN 15                                                        
• Q3 =2,5 m3/h                                       
• Σχέση Q3/Q1≥  315                           
• Σχέση Q2/Q1 = 1,6                            
• Σχέση Q4/Q3 = 1,25                          
 
Οι µετρητές θα είναι ογκοµετρικοί (σύστηµα πλήρωσης περιστρεφόµενου θαλάµου 
συγκεκριµένης χωρητικότητας) ξηρού τύπου, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης και θα είναι ειδικά 
κατασκευασµένοι για ασφαλή λειτουργία και µέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανοµής πόσιµου 
νερού. 
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Οι µετρητές θα είναι κατασκευασµένοι για πίεση λειτουργίας 16 ατµ  και θερµοκρασία 
λειτουργίας  διερχόµενου νερού από 0,1 έως 50ο C (κλάσης θερµοκρασίας Τ50).  Επίσης θα 
έχουν τη δυνατότητα οµαλής λειτουργίας σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος.  
 
Οι µετρητές θα λειτουργούν σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας διατηρώντας την µετρολογική 
τους κλάση R315. Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα :  Q2/Q1 =1,6 & Q4/Q3 = 1,25. 
 
Οι µετρητές  θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα  µε τα πρότυπα ΕΝ 14154, ISO 4064:2005. 
 
Επίσης πρέπει να διαθέτουν πλήρη έγκριση προτύπου µε σχέδια και παραστάσεις σύµφωνα µε 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID)  για τον προσφερόµενο υδροµετρητή.   
 
Οι υδροµετρητές θα είναι ξηρού τύπου και η κάψουλα του µηχανισµού θα  είναι αεροστεγώς 
κλεισµένη (IP68). Με τον τρόπο αυτό σε καµία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το 
προστατευτικό (κρύσταλλο) του µετρητικού µηχανισµού δε θα θολώνει εσωτερικά. Επίσης ο 
µηχανισµός πρέπει να είναι περιστρεφόµενος κατά 350ο τουλάχιστον για την ευκολότερη  
ανάγνωση  των µετρήσεων. 
 
Η κάψουλα του µηχανισµού θα είναι  κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο µε   κρύσταλλο, χυτό (και 
όχι  προϊόν κοπής), υψηλής καθαρότητας, µεγεθυντικό ώστε δεν θα θολώνει εσωτερικά από 
οποιαδήποτε αιτία και θα εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιµότητα µετρήσεων. (Να δοθούν 
αναλυτικά τα στοιχεία  της κάψουλας).  
 
Απαραίτητος θεωρείται ο εξοπλισµός των υδροµετρητών µε αντιµαγνητική προστασία της 
οποίας ο προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. 
 
Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) καθώς και για τη ρύθµιση του υδροµετρητή µε 
ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο. 
 
Οι υδροµετρητές θα έχουν τη δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης µε µονάδα ασύρµατης 
επικοινωνίας, χωρίς επιπλέον εσωτερικές τροποποιήσεις και χωρίς να απαιτείται η 
αποµάκρυνση των από το δίκτυο όπου θα βρίσκονται τοποθετηµένοι. Ο παλµοδότης θα πρέπει 
να είναι ενεργειακά αυτόνοµος και να µεταδίδει τους παλµούς χωρίς να απαιτείται η παροχή 
ρεύµατος από τρίτη διάταξη για την εξαγωγή των παλµών. Η ενεργειακή αυτονοµία της 
παλµοδοτικής διάταξης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών, ανεξαρτήτως της χρήσης της.  Η 
ανάλυση της παλµοδοτικής διάταξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 λίτρο/παλµό. Ο κάθε 
προµηθευτής θα πρέπει να επισυνάψει στη προσφορά του πλήρη στοιχεία για τις παλµοδοτικές 
διατάξεις.  
 
Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά). Τα 
ενωτικά θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους στεγανωτικούς δακτυλίους (φίµπερ). Το κόστος 
των ορειχάλκινων ενωτικών σύνδεσης θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του 
διαγωνιζόµενου (2 σετ ενωτικών ανά υδροµετρητή). Κάθε σετ ενωτικών θα αποτελείται από την 
µία ουρά, ένα ρακόρ και ένα φίµπερ. Τα ενωτικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό 
για το λόγο αυτό θα προσκοµισθούν είτε πιστοποιητικό καταλληλότητας για το πλήρες σετ είτε 
χηµική ανάλυση κράµατος και πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού. 
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Οι υδροµετρητές επί ποινής αποκλεισµού θα έχουν ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή (ένθετη), στο 
άκρο εξόδου τους, που να µην αυξάνει το µήκος τους, όπου θα είναι τοποθετηµένη ειδική 
βαλβίδα αντεπιστροφής µε ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικού τύπου OCEAN, που 
θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι 
κατασκευασµένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιµο νερό. Ο 
σχεδιασµός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την µη 
έµφραξή της, ενώ θα έχουν ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ16 και ελάχιστο εύρος 
θερµοκρασίας λειτουργίας 0,1-50°C. Η τοποθέτηση της βαλβίδας εντός του υδροµετρητή θα 
πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτείται δύναµη και χωρίς αυτή να σφηνώνει 
εσωτερικά για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να φέρει ελαστικό περιµετρικά. 
 
Οι υδροµετρητές θα πρέπει να φέρουν προεγκατεστηµένη υποδοµή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η µελλοντική ένταξη τους σε σύστηµα αποµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων τους. Για την 
ένταξη τους στο σύστηµα θα πρέπει οι προσφερόµενοι υδροµετρητές να µπορούν να 
εφοδιαστούν µε τις κατάλληλες διατάξεις χωρίς οι ίδιοι να αποσυναρµολογηθούν και χωρίς να 
αποµακρυνθούν από το δίκτυο. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Οι υδροµετρητές θα φέρουν απαραίτητα φίλτρο για τη συγκράτηση τυχόν φερτών υλικών, ώστε 
να προστατεύεται ο µετρητικός µηχανισµός από ενδεχόµενη εµπλοκή του λόγω επικαθήσεων. 
 
Στα σώµατα των κελυφών και σε δύο εµφανείς θέσεις θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση ροής µε 
βέλη   επαρκούς µεγέθους. 
 
Όλα τα σπειρώµατα του σώµατος των µετρητών  θα έχουν τις προβλεπόµενες από τους 
σχετικούς περί σπειρωµάτων κανονισµούς ανοχές και   θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή 
κοχλίωση. 
 
Οι υδροµετρητές θα παραδοθούν µε πλαστικά καλύµµατα για την προστασία των σπειρωµάτων 
 
Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος µε το περικάλυµµα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη και 
ασφαλή επικάθηση του καλύµµατος στο περικάλυµµα. 
 
Ο αριθµός της σειράς των υδροµετρητών θα αναγράφεται στο µετρητικό µηχανισµό ή το  
περικάλυµµα µε αλφαριθµητική µορφή. 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν  για την κατασκευή του υδροµετρητή στο σύνολό τους θα 
πρέπει, από πλευράς υγιεινής, να είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό.   
 
Η απώλεια πιέσεως που θα οφείλεται  στον µετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 Bar υπό 
ονοµαστική παροχή (κλάσης πτώσης πίεσης ∆Ρ63) και το 1bar υπό µέγιστη παροχή. Η 
καµπύλη των απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην 
προσφορά.  
 
ΥΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ    
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Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών των µετρητών, πρέπει 
να έχουν άριστη συµπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται, δεν πρέπει να επηρεάζονται 
από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του   νερού, µέσα στα προβλεπόµενα όρια και 
πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση. 
 
Το κυρίως σώµα του µετρητή να είναι από κράµα ορείχαλκου ώστε να εξασφαλίζονται  
ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες. 
 
Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία. Η καταλληλότητα των 
χρησιµοποιούµενων υλικών από πλευράς υγιεινής ( πλαστικό, διάφορα κράµατα, κ.α. ) θα 
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς - Φορείς 
(KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ). 
 
Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήµατος των µετρητών θα χρησιµοποιηθεί κράµα 
ορείχαλκου µε περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και σε κατάλληλη αναλογία κασσίτερου, 
ψευδάργυρου, κλπ, ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές  µαγνητικές   ιδιότητες. Στην 
περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ορείχαλκος µε περιεκτικότητα σε χαλκό  χαµηλότερη του 75% 
και µέχρι 57% ο προµηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του).Σε κάθε 
περίπτωση όµως η περιεκτικότητα σε µόλυβδο θα πρέπει να είναι µικρότερη  του 2,5%. 
 
Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος θα είναι λεία, χωρίς ελαττώµατα 
χύτευσης. 
 
Απαγορεύεται η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κλπ, µε ξένη ύλη ή  κόλληση. 
 
Ο µηχανισµός των µετρητών µπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά (π.χ.    POLYMER), 
αρκεί να ανταποκρίνονται άριστα για τον σκοπό που προορίζονται. 
 
Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 
 
Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από τα ακόλουθα για κάθε προσφερόµενο υδροµετρητή:  

• ∆ιάγραµµα της καµπύλης πτώσης πιέσεως και της καµπύλης σφάλµατος, σε συνάρτηση µε 
την παροχή.  

• Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των εξαρτηµάτων που 
αποτελούν τον υδροµετρητή.  

• Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδροµετρητή µε πλήρη στοιχεία υλικών 
κατασκευής για το καθένα. 

• Πλήρη και λεπτοµερή µετρολογικά στοιχεία και το σηµείο έναρξης καταγραφής των 
προσφερόµενων υδροµετρητών. 

• Πλήρη στοιχεία (τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά λειτουργίας και τεχνικά φυλλάδια) των 
παλµοδοτικών διατάξεων (ποµπός και δέκτης) που προσαρµόζονται στους 
προσφερόµενους υδροµετρητές.  

• Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ρακόρ και τις βαλβίδες αντεπιστροφής µε τα οποία θα 
πιστοποιούνται τα χαρακτηριστικά τους (τεχνικά φυλλάδια, κατασκευαστικά σχέδια, 
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αναλυτική τεχνική περιγραφή, πιστοποιητικά καταλληλότητας, εγγυήσεις καλής λειτουργίας, 
ΙSO9001:2008κλπ). 

• Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου µε σχέδια και παραστάσεις των 
προσφερόµενων υδροµετρητών σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕΚ (MID). 

• Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδροµετρητών 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία  MID 2004/22/EΚ σχετικά µε την εξέταση πιστότητας µε 
βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του σχεδιασµού. Το πιστοποιητικό 
του εργοστασίου κατασκευής των υδροµετρητών θα αναφέρεται στον τελικό κατασκευαστή 
και όχι σε κατασκευαστές επιµέρους υλικών. 

• Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου ελέγχου του κατασκευαστή των υδροµετρητών 
κατά ΕΝ17025, από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποιήσεων. Το πιστοποιητικό του 
εργοστασίου κατασκευής των υδροµετρητών θα αναφέρεται στον τελικό κατασκευαστή και 
όχι σε κατασκευαστές επιµέρους υλικών. ∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το πρότυπο ΕΝ17025 
δε γίνονται αποδεκτές.  

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας του πλήρους υδροµετρητή ή των επιµέρους εξαρτηµάτων για 
χρήσεις σε αγωγούς πόσιµου νερού από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-
Φορείς (KTW/DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

• Χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων 
υδροµετρητών από επίσηµο ινστιτούτο στην οποία θα αναγράφεται η κωδική ονοµασία του 
κράµατος το οποίο θα είναι ίδιο µε αυτό που δηλώνεται στη προσφορά.  

• ∆ήλωσή  του προµηθευτή και του κατασκευαστή των υδροµετρητών και των παρελκοµένων, 
ότι αναλαµβάνουν την ευθύνη έναντι του νόµου για την περίπτωση που τα 
χρησιµοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί , ότι έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία  

• Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για την αντιµαγνητική προστασία των υδροµετρητών (αφορά 
µόνο τους ογκοµετρικούς υδροµετρητές και τους υδροµετρητές τύπου Woltman). 

 
 
Β. ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 
 
 
1. Κοµπρεσέρ (πιστολέτο κατεδαφίσεων) 
 
Επαγγελµατικό πιστολέτο κατεδαφίσεων (κοµπρεσέρ) τάσης λειτουργίας 230V. ∆ιακόπτης 
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης σε θέση που εµποδίζεται η αποτρέπεται η αθέλητη 
λειτουργία. Ονοµαστική ισχύς 1.750 W, µέγιστη ενέργεια κρούσης 40 J τουλάχιστον, 1.300 
κρούσεις τουλάχιστον ανά λεπτό στις ονοµαστικές στροφές λειτουργίας, βάρος έως 17 Kg, 
ενδεικτικές διαστάσεις Μ 760 mm x Π 255 mm. Συνοδεύεται από βελόνι 400 mm, σωληνάριο 
γράσου, πανί µηχανής, τρόλεϊ µεταφοράς, λαβή µεταφοράς, κασετίνα εργαλείων.  
 
 
2. Γωνιακός Τροχός 2.100 W 230 mm 
 
Γωνιακός τροχός µε κινήτηρα 2100 W, λεπτή λαβή και βάρος έως (ενδεικτικά) 5,1 Kg, µε 
πρόσθετη χειρολαβή µε σύστηµα ελέγχου κραδασµών για ξεκούραστη και ασφαλή εργασία. 
Συµπαγές κιβώτιο µετάδοσης, διπλά στεγανό ρουλεµάν για µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Θερακισµένες περιελίξεις για προστασία του κινητήρα από κοφτερά ρινίσµατα και υψηλή 
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αντοχή. Παραδίδεται µαζί µε προφυλακτήρα, φλάτζα υποδοχής, παξιµάδι σύσφιξης, 
γαντζόκλειδο και πρόσθετη χειρολαβή. 
 
 
3. Γωνιακός Τροχός 720 W 115 mm 
 
Γωνιακός τροχός µε κινήτηρα 720 W, διάµετρο δίσκου 115 mm, µικρή περίµετρο λαβής 
(ενδεικτικά έως 180 mm) και βάρος χωρίς καλώδιο έως (ενδεικτικά) 1,9 Kg για συνεχή και άνετη 
εργασία. Προφυλακτήρας για ασφάλεια περιστροφής και προστασία του χρήστη, διακόπτης 
ασφαλείας για ελεγχόµενη ενεργοποίηση του εργαλείου. Λαστιχένιος δίσκος λείανσης Φ115, 
ποτηροειδής βούρτσα Φ75. Παραδίδεται µαζί µε κάλυµα προστασίας, φλάτζα υποδοχής, 
παξιµάδι σύσφιξης, γαντζόκλειδο και πρόσθετη χειρολαβή. 
 
 
4. Κρουστικό ∆ράπανο 700W 13mm 
 
Ονοµαστική ισχύς 700 W, ονοµαστικές στροφές 0 - 3000, βάρος έως (ενδεικτικα) 1, 9 Kg, τσοκ 
13 mm, µέγιστη διάµετρος τρύπηµατος µπετόν 16 mm, µέγιστη διάµετρος τρυπήµατος ξύλου 30 
mm, µέγιστη διάµετρος τρυπήµατος χάλυβα 12 mm. 
 
 
5. Επαναφορτιζόµενο ∆ραπανοκατσάβιδο 
 
Μέγιστη ροπή στρέψης (σκληρό βίδωµα) 38 Nm, µέγιστη ροπή στρέψης (απαλό βίδωµα) 16 
Nm. Αριθµός στροφών σωρίς φορτίο (1η/2η ταχύτητα) 0-400 / 1250 σροφές το λεπτό. Περιοχή 
σύσφιξης του τσοκ ελ./µεγ. 1,5/10 mm, βάρος µε µπαταρία (ενδεικτικά) 1,3 Kg.  Mέγιστη 
διάµετρος τρυπήµατος ξύλου 25 mm, µέγιστη διάµετρος τρυπήµατος χάλυβα 10 mm, µέγιστη 
διάµετρος βιδών 7 mm.  
Μπαταρία µε προστασία από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση και πλήρη αποφόρτιση. 
Ενσωµατωµένο φως φωτοδιόδου (LED) για φωτισµό της περιοχής εργασίας ακόµη και σκοτεινά 
σηµεία. Κλιπ ζώνης.  
Παραδίδεται µαζί µε 2 µπαταρίες, ενδεικτικά, 1,3 Ah Li-Ion και ταχυφορτιστή. 
 
 
6. Σπαθοσέγα Ρεύµατος 1.100 W 
 
Τάση λειτουργίας 230 V, στροφές χωρίς φορτίο 0 -2.700, µέγιστη διαδροµή φρέζας 28mm, 
βάθος διάτρησης σε ξύλο 230 mm, σε µεταλλικά προφίλ και σωλήνες 20 mm. Ρυθµιζόµενος 
οδηγός χωρίς τη χρήση εργαλείων για ακριβή ρύθµιση του βάθους κοπής και µεγαλύτερη 
δειάρκεια ζωής πριονολάµας. Μέγιστο ενδεικτικό βάρος 3,5 Kg. Μεταλλικός γάντζος για 
ανάρτηση του εργαλείου. Περίβληµα επενδεδυµένο µε λάστιχο και ασφαλές κράτηµα. 
 
 
7. Κόφτης Χαλκού  
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Τηλεσκοπικός κόφτης για σωλήνες χαλκού, χαλυβδοσωλήνες λεπτού τοιχώµατος, ανοξείδωτους 
σωλήνες και σωλήνες πλαστικού – αλουµινίου. Με ανταλλακτικό µαχαίρι και προωθούµενο 
ξεγραζαριστικό. 
 
 
8. Τσιµπίδες Υδραυλικών  
 
Κατασκευασµένες εξ’ ολοκλήρου από σφυρηλατηµένο χρωµοβαναδιούχο ατσάλι. ∆ιπλή 
σκλήρυνση στην οδόντωση για µεγάλη ανθεκτικότητα και ισχυρή σύσφιξη. 
 
 
9. Αντλία Λυµµάτων 
 
Τύπος φτερωτής vortex. Ιπποδύναµη κινητήρα έως 1, 1 ίππους. Μονοφασική παροχή. Στόµιο 
αντλίας 1 ¼’’. Υλικό σώµατος αντλίας: θερµοπλαστικό. Υλικό σώµατος κινητήρα: ανοξείδωτο. 
Υλικό πτερωτής: θερµοπλαστικό υλικό. Μέγιστη παροχή: 10 – 20 m3/h. Μέγιστο µανοµετρικό 
ύψος: 7 - 12 m. 
 
 
10. Κόφτης Μπετού 24’’ 
 
Σιαγόνες από σφυρηλατηµένο µολυβδένιο – χρωµοβαναδιούχο χάλυβα, µήκος 61 cm, 
ενδεικτικό βάρος 2,7 Kg. 
 
 
11. Μανόµετρο Γλυκερίνης 
 
Το µανόµετρο γλυκερίνης προορίζεται για εγκατάσταση σε σέλλες παροχής για την µέτρηση της 
πίεσης σε συγκεκριµένο σηµείο του δικτύου.  
Το µανόµετρο θα έχει αρσενικό σπείρωµα σύνδεσης και πίεση λειτουργίας 16bar.  
 
 
12. Κόφτης Αγωγού ΡΕ απλός 
 
Ο απλός κόφτης αγωγού ΡΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη κοπή αγωγού ΡΕ 
έως 2’’ και θα πρέπει να είναι εύκολος στη χρήση. 
 
 
13. Κόφτης Αγωγού ΡΕ και PVC από 6’’ – 12’’ 
 
Ο κόφτης θα είναι κατάλληλος για την κοπή αγωγών ΡΕ / PVC από 6’’ µέχρι 12’’ τουλάχιστον 
και θα εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη κοπή του αγωγού.  
 
 
14. Ξύστρα Αγωγού ΡΕ µε Αλυσίδα ∆ιατοµής > 280 mm  
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Η ξύστρα θα είναι κατάλληλη για την επεξεργασία αγωγού ΡΕ από 6’’ έως 12’’ τουλάχιστον, θα 
φέρει αλυσίδα και θα εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη επεξεργασία της εξωτερικής του 
επιφάνειας.  
 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
Ελέγχθηκε 
 
 
Κουρουπάκη Αγγελική 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Αγγελίνα Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
         

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Α' (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

1 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 142,00 € 1.420,00 € 
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2 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

3 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

4 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 165,00 € 1.650,00 € 

5 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 200,00 € 2.000,00 € 

6 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8 220,00 € 1.760,00 € 

7 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8 290,00 € 2.320,00 € 

8 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6 375,00 € 2.250,00 € 

9 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6 405,00 € 2.430,00 € 

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 
10 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  4ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 55,00 € 660,00 € 
11 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  5ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 68,00 € 816,00 € 
12 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  6ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 80,00 € 800,00 € 
13 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  7ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 90,00 € 900,00 € 
14 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  8ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 105,00 € 1.050,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ  PVC 

15 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 36 4,00 € 144,00 € 

16 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 1260 8,00 € 10.080,00 

€ 

17 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 30 38,00 € 1.140,00 € 

18 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60 55,00 € 3.300,00 € 

19 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ250 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60 60,00 € 3.600,00 € 

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC 

20 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 23,00 € 1.150,00 € 

21 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ200 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 35,00 € 1.750,00 € 

22 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 62,00 € 3.100,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE TYΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ  

23 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 300 0,60 € 180,00 € 

24 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 1000 0,90 € 900,00 € 

25 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 100 1,60 € 160,00 € 

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE  

26 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 30,00 € 900,00 € 

27 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 45,00 € 1.350,00 € 

28 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ280 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30 65,00 € 1.950,00 € 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ 
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29 ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 1/2''  L=40CM ΜΕ 
ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 18,00 € 900,00 € 

ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 

30 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ63 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 € 200,00 € 

31 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ75 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN65 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 25,00 € 250,00 € 

32 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ90 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 29,00 € 290,00 € 

33 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ110 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 34,00 € 340,00 € 

34 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ125 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 40,00 € 400,00 € 

35 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ140 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 45,00 € 450,00 € 

36 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ160 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 57,00 € 570,00 € 

37 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 80,00 € 800,00 € 

38 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ225 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 85,00 € 850,00 € 

39 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ250 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 138,00 € 1.380,00 € 

40 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ280 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00 € 1.550,00 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 

41 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,50 € 450,00 € 

42 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,50 € 375,00 € 

43 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

44 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

45 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

46 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

47 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,50 € 625,00 € 

48 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 4,00 € 1.000,00 € 

49 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 3,00 € 750,00 € 

50 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250 3,00 € 750,00 € 

51 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 
TAY ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 € 300,00 € 

52 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25XΦ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,50 € 325,00 € 

53 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 € 250,00 € 

54 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 € 250,00 € 

55 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32ΧΦ32 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 9,00 € 270,00 € 
56 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 € 240,00 € 
57 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 € 240,00 € 
58 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63ΧΦ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 35,00 € 1.050,00 € 
59 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 28,00 € 840,00 € 
60 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 28,00 € 840,00 € 

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩ93-009
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ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ 
61 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,55 € 310,00 € 

62 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,55 € 310,00 € 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ 

63 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 
1/2''Χ1/2'' ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 € 300,00 € 

64 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 
3/4''Χ3/4'' ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 90 9,00 € 810,00 € 

65 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 11,00 € 550,00 € 

66 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 300 5,50 € 1.650,00 € 

67 ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 70,00 € 700,00 € 
68 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,00 € 300,00 € 
69 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,20 € 600,00 € 
70 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,50 € 30,00 € 
71 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,50 € 50,00 € 
72 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,50 € 60,00 € 
73 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,50 € 100,00 € 
74 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,20 € 24,00 € 
75 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 € 36,00 € 
76 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,00 € 60,00 € 
77 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,30 € 26,00 € 
78 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 € 36,00 € 
79 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,00 € 60,00 € 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΥΛΙΚΑ 

80 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 35,00 € 875,00 € 

81 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 35x35 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 48,00 € 1.200,00 € 

ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
82 ΒΙ∆ΕΣ Μ10Χ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 € 100,00 € 
83 ΒΙ∆ΕΣ Μ12Χ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,00 € 90,00 € 
84 ΒΙ∆ΕΣ Μ16Χ70 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
85 ΚΑΝΑΒΙ 1x4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 € 50,00 € 
86 ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,10 € 8,00 € 
87 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
88 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 € 75,00 € 
89 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 € 50,00 € 
90 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 90  ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 € 75,00 € 
91 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,00 € 30,00 € 
92 ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 € 100,00 € 
93 ΛΑΣΤΙΧΟ Β.Τ ΓΚΡΙ 2 1/2 ΜΕΤΡΟ 50 5,00 € 250,00 € 
94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30 60,00 € 1.800,00 € 
95 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 7/16 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,50 € 450,00 € 
96 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 10,00 € 100,00 € 
97 ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 € 40,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α' 81.300,00 
€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Α') 18.699,00 
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€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α' 99.999,00 
€ 

ΟΜΑ∆Α Β' (ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

98 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 175,00 € 1.050,00 € 

99 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 180,00 € 1.080,00 € 

100 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 200,00 € 1.200,00 € 

101 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 260,00 € 1.560,00 € 

102 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 360,00 € 2.160,00 € 

103 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 420,00 € 2.520,00 € 

104 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 460,00 € 2.300,00 € 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

105 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 125,00 € 750,00 € 

106 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 130,00 € 780,00 € 

107 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 145,00 € 870,00 € 

108 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 200,00 € 1.200,00 € 

109 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 280,00 € 1.680,00 € 

110 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 360,00 € 1.800,00 € 

ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

111 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 135,00 € 270,00 € 

112 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 145,00 € 290,00 € 

113 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 160,00 € 320,00 € 

114 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 240,00 € 480,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β' 20.310,00 
€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β') 4.671,30 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β' 24.981,30 
€ 

ΟΜΑ∆Α Γ' (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ) 

115 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=145mm ΤΕΜΑΧΙΟ 304 30,00 € 9.120,00 € 

116 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R315, ΜΗΚΟΥΣ L=165mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360 35,00 € 12.600,00 

€ 

117 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=190mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360 30,00 € 10.800,00 

€ 
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ' 32.520,00 
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€ 

  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Γ') 7.479,60 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ' 39.999,60 
€ 

ΟΜΑ∆Α ∆' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) 

118 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 16 KG ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.100,00 € 2.200,00 € 

119 ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 € 150,00 € 

120 ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 130,00 € 260,00 € 

121 ΤΡΥΠΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 140,00 € 280,00 € 

122 ΤΡΥΠΑΝΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 € 150,00 € 

123 ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 240,00 € 240,00 € 

124 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,00 € 32,00 € 

125 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 36,00 € 72,00 € 

126 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 € 40,00 € 

127 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 70,00 € 140,00 € 

128 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 € 80,00 € 

129 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9,00 € 27,00 € 

130 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 € 16,00 € 

131 ΠΕΝΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,50 € 18,00 € 

132 ΣΚΕΡΠΑΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,50 € 13,50 € 

133 ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

134 ΠΡΙΟΝΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,00 € 20,00 € 

135 ΣΦΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,00 € 56,00 € 

136 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 6,00 € 24,00 € 

137 ΚΟΠΙ∆Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

138 ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 17,00 € 51,00 € 

139 ΣΚΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 9,00 € 36,00 € 

140 ΡΑΣΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,00 € 12,00 € 

141 ΛΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,00 € 12,00 € 

142 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 28,00 € 84,00 € 

143 ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 € 300,00 € 

144 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 27,00 € 81,00 € 

145 ΣΕΤ ΆΛΕΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,00 € 18,00 € 

146 ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 € 60,00 € 

147 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,50 € 4,50 € 

148 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5 Μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,00 € 30,00 € 

149 ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,50 € 10,00 € 

150 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ 24΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 € 40,00 € 

151 ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,00 € 12,00 € 

152 ΚΛΕΙ∆Ι ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 6MM - 32 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,00 € 14,00 € 

153 
ΚΛΕΙ∆Ι ΑΛΛΕΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 2 - 12 
MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,50 € 7,00 € 

154 ΚΑΒΟΥΡΑΣ 90Ο 2΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

155 ΤΑΝΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 32,00 € 32,00 € 

156 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,50 € 4,50 € 

157 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 300 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,50 € 4,50 € 

158 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 800 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 

159 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΥΨΟΥΣ 300 MM 
90O ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 
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160 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ (ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ) ΥΨΟΥΣ 
300 MM 45O ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,00 € 7,00 € 

161 ΚΑΤΑΒΙ∆ΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΙΣΙΑ - ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 € 20,00 € 

162 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 150 MM ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

163 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΕΡΟΣ Φ 2 - 13 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 11,00 € 22,00 € 

164 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ12X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,00 € 8,00 € 

165 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ14X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

166 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ16X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11,00 € 11,00 € 

167 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ18X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14,00 € 14,00 € 

168 ΒΕΛΟΝΙ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,00 € 6,00 € 

169 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,00 € 6,00 € 

170 ΒΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

171 ΚΑΛΕΜΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 € 10,00 € 

172 ΒΕΛΟΝΙ ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17,00 € 17,00 € 

173 
ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΙΑΓΩΝΑΣ 150 MM ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ 
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

174 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12,00 € 12,00 € 

175 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH 
SDS MAX 460MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 110,00 € 110,00 € 

176 
ΚΕΝΤΡΑ∆ΟΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Φ 
11,5MM ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ Μ 85MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 € 30,00 € 

177 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 300,00 € 300,00 € 

178 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 200,00 € 200,00 € 

179 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,00 € 80,00 € 

180 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 130,00 € 390,00 € 

181 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ PVC & PE ΑΠΟ 6'' - 12'' ΤΕΜΑΧΙΟ 1 540,00 € 540,00 € 

182 
ΞΥΣΤΡΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆Α ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
> Φ280 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆' 7.554,00 € 
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ ∆') 1.737,42 € 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆' 9.291,42 € 
      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆' 141.684,00 
€ 

  ΦΠΑ  32.587,32 
€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆' 174.271,32 
€ 

 
Σύνολο ενδεικτικής δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ:  
Εκατόν εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα ένα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά. 
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Ελέγχθηκε 
 
 
 
Κουρουπάκη Αγγελική 
Τοπογράφος Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
 
Αγγελίνα Άννα 
Πολιτικός Μηχανικός 
∆ιευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑ∆Α Α' (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

1 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

2 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

3 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

4 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

5 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

6 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

7 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

8 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

9 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254 MM ΚΑΙ 
ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 
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10 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  4ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12   
11 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  5ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 12   
12 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  6ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
13 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  7ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
14 ΚΟΛΕΚΤΕΡ Φ 63  8ΠΑΡ ¾’’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ  PVC 

15 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 36   

16 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 1260   

17 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 30   

18 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60   

19 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ250 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ   ΜΕΤΡΟ 60   

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC 

20 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

21 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ200 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

22 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE TYΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ  

23 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 300   

24 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 1000   

25 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 100   

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE  

26 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ160 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30   

27 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ225 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30   

28 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ280 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
PN16 ΜΕΤΡΟ 30   

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΠΙΡΑΛ 

29 ΣΠΙΡΑΛ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 1/2''  L=40CM ΜΕ 
ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 

30 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ63 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

31 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ75 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN65 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

32 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ90 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN80 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

33 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ110 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

34 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ125 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

35 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ140 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

36 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ160 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

37 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ200 ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
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ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 

38 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ225 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

39 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ250 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

40 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ280 ΜΕ 
ΦΛΑΝΤΖΑ DN250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 

41 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

42 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

43 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18 ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

44 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

45 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

46 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

47 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" 
ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

48 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

49 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

50 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
Φ22Χ3,0ΧΦ1/2" ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

51 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 
TAY ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

52 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25XΦ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

53 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

54 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ25X3/4'' 
ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

55 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32ΧΦ32 ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
56 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
57 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ32Χ1'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
58 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63ΧΦ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
59 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΑΡΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
60 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ63Χ2'' ΘΗΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ 
61 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200   
62 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ 

63 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 1/2''Χ1/2'' 
ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

64 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 3/4''Χ3/4'' 
ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 90   

65 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

66 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

67 ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
68 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
69 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500   
70 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
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71 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
72 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40   
73 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 40   
74 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
75 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
76 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
77 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
78 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
79 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΥΛΙΚΑ 

80 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

81 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 35x35 
B125 ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
82 ΒΙ∆ΕΣ Μ10Χ100 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   
83 ΒΙ∆ΕΣ Μ12Χ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 90   
84 ΒΙ∆ΕΣ Μ16Χ70 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
85 ΚΑΝΑΒΙ 1x4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
86 ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 80   
87 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
88 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
89 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
90 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 90  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
91 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
92 ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
93 ΛΑΣΤΙΧΟ Β.Τ ΓΚΡΙ 2 1/2 ΜΕΤΡΟ 50   
94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
95 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 7/16 ΤΕΜΑΧΙΟ 300   
96 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
97 ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'  
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Α')  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'  

 

ΟΜΑ∆Α Β' (ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

98 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

99 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

100 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

101 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

102 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

103 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   
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104 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

105 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

106 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

107 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

108 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

109 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

110 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 
ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

111 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

112 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

113 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

114 ΠΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β'  
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β')  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β'  
      

ΟΜΑ∆Α Γ' (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ) 

115 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=145mm ΤΕΜΑΧΙΟ 304   

116 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R315, ΜΗΚΟΥΣ L=165mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360   

117 ΤAΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DN15, 
R160, ΜΗΚΟΥΣ L=190mm ΤΕΜΑΧΙΟ 360   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ'  
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Γ')  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ'  
      

ΟΜΑ∆Α ∆' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) 

118 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 16 KG ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

119 ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

120 ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

121 ΤΡΥΠΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

122 ΤΡΥΠΑΝΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

123 ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

124 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

125 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

126 ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

127 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

128 ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" ΤΕΜΑΧΙΟ 2   
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129 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

130 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

131 ΠΕΝΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

132 ΣΚΕΡΠΑΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

133 ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

134 ΠΡΙΟΝΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

135 ΣΦΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

136 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

137 ΚΟΠΙ∆Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

138 ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

139 ΣΚΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

140 ΡΑΣΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

141 ΛΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

142 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

143 ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

144 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

145 ΣΕΤ ΆΛΕΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

146 ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

147 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

148 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5 Μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

149 ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

150 ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ 24΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

151 ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

152 ΚΛΕΙ∆Ι ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 6MM - 32 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

153 ΚΛΕΙ∆Ι ΑΛΛΕΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 2 - 12 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

154 ΚΑΒΟΥΡΑΣ 90Ο 2΄΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

155 ΤΑΝΑΛΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

156 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

157 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 300 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

158 ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 800 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

159 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΥΨΟΥΣ 300 MM 
90O ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

160 
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ (ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ) ΥΨΟΥΣ 
300 MM 45O ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

161 ΚΑΤΑΒΙ∆ΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΙΣΙΑ - ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

162 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 150 MM ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

163 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΕΡΟΣ Φ 2 - 13 MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

164 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ12X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

165 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ14X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

166 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ16X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

167 ΤΡΥΠΑΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH Φ18X200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

168 ΒΕΛΟΝΙ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

169 ΚΑΛΕΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

170 ΒΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

171 ΚΑΛΕΜΙ ΤΥΠΟΥ SDS BOSCH ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

172 ΒΕΛΟΝΙ ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

173 
ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΙΑΓΩΝΑΣ 150 MM ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ 
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

174 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   
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175 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ BOSCH 
SDS MAX 460MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

176 
ΚΕΝΤΡΑ∆ΟΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Φ 
11,5MM ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ Μ 85MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

177 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ80 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

178 ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΤΥΠΟΥ SDS MAX Φ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

179 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

180 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΡΕ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

181 ΚΟΦΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ PVC & PE ΑΠΟ 6'' - 12'' ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

182 
ΞΥΣΤΡΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆Α ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
> Φ280 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆'  
  ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ ∆')  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆'  
      
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆'  
  ΦΠΑ   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α'-∆'  

 
 

Σύνολο προσφοράς συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ:  
 

…………………………………………………………………………………………. 

……..................................……..................................……..................................……....Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
διαθέτει πίστωση ποσού €174.271,32 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τους 
αναγραφόµενους τίτλους και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών  

 
25.6662.0003 Προµήθεια Υδροµετρητών 40.000,00 

25.6662.0008 
Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, 
Μανσόν κλπ) 100.000,00 

25.6662.0009 
Προµήθεια ∆ιαφόρων Μικροεργαλείων 
Ύδρευσης 9.300,00 

25.6662.0010 
Προµήθεια Ειδικών Εξαρτηµάτων και 
Τεµαχίων Ύδρευσης 25.000,00 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 174.300,00 

 

 

 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
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 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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