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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2015..
της 10ης-3-2015
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..67/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..10ης/3/2015.. της ..3ης/2015.. ∆ηµόσιας Κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..10η Μαρτίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. 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. ..6272/6-3-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 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: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015
για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015
για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής Προστίµου για
Τροχαία Παράβαση Αυτοκινήτου του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για
την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 56384 µάρκας CASE
580S, (2) ME 122412 µάρκας KOMATSU, (3) ME 88139 µάρκας JCB, (4) ME 59570
µάρκας CASE 590, και (5) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, στα Πλαίσια της
Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου
του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 1.
έκδοση άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) του οχήµατος µάρκας IVECO µε αρ. πλαισίου
ZCFA1VM0402553805, και 2. καταβολή τελών κυκλοφορίας 2015 του ανωτέρω
οχήµατος.».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Aντικατάστασης Χλωριωτή στη ∆εξαµενή Πόσιµου
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 9: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία Υβριδικού
Ταχυδροµείου»».
ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση: Α)Πρακτικού Νο1 (12-01-2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού
προϋπολογισµού 24.747,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,
Β)∆ιάθεση πίστωσης ποσού 24.747,00€ µε χρέωση του Κ.Α. 25.6633.0001 του
Προϋπολογισµού µε την ονοµασία «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου
Νερού»,
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Γ)Επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου
Πόσιµου Νερού», προϋπολογισµού 24.747,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% µε
την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 11: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση &
επισκευή µεταφορικών µέσων »».
ΘΕΜΑ 12: «Έγκριση πρακτικών για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 13: «Έγκριση πρακτικών για τη «Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών,
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» και λήψη σχετικής
απόφασης».
ΘΕΜΑ 14: «Έγκριση πρακτικού
ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015
και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 15: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2015 για
τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 16: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή
εφηµερίδων του άγονου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών»».
 ΘΕΜΑ 17: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και
λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 18: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015,
που αφορά βεβαιωµένη οφειλή του ∆ήµου ∆ιονύσου που συµψηφίστηκε από τη ∆ΟΥ
Κηφισιάς προς µείωση φορολογικού προστίµου».
ΘΕΜΑ 19: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ.
έτους 2015».
ΘΕΜΑ 20: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2015,
που αφορά λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης από τους ΚΑΠ για την εξόφληση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (ΚΥΑ 38560/26-9-13)».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση βεβαιωµένης
οφειλής και β) έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής».
ΘΕΜΑ 22: «Επείγουσα ανάθεση της εργασίας ¨Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε
αδέσποτα ζώα¨»».
ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους
2015».
ΘΕΜΑ 24: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή για
την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015».
ΘΕΜΑ 25: «Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την αµοιβή δικαστικών
επιµελητών».
ΘΕΜΑ 26: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 140,22 € για την εξόφληση
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών δηµοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 35627/10-11-2015
ανακοίνωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 27: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Οικονοµικού Έτους 2015 για την «Υπηρεσία προελέγχου µελέτης για την ανακατασκευή
7 παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 28: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 21.178,68 € για το έργο:
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».».
ΘΕΜΑ 29ο: «1. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.186,96 € για το έτος
2015 για το έργο: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου – Λυκείου

Σελίδα 2 από 61

ΑΔΑ: Ω3ΩΞΩ93-ΩΒΖ

(χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων) και διαµόρφωση – αύλειων χώρων» της ∆.Κ. Αγ.
Στεφάνου.
2. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30.078,15 € για το έτος 2015 για το
έργο: «Συντήρηση Γηπέδου (Αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας ∆εσποινας ΤΟΚΟΥΖΙ∆ΟΥ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 500€ για ζηµιές απο συνδυαστική πτώση δένδρου &
κολώνας ∆ΕΗ επι της περιφραξης της ιδ/σιας της».
ΘΕΜΑ 31ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 597€ για ζηµιές που υπέστη το αυτ/τό του από πτώση
επι λακούβας στο οδόστρωµα».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Στάικος Θεόδωρος
2. Κοντάκης Κυριάκος
Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Καλαφατέλης Ιωάννης
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆..
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά την συζήτηση του 18ου θέµατος της Η.∆..
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..67/2015..
 ΘΕΜΑ 17: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και
λήψη σχετικής απόφασης».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος.
Με την υπ' αριθµ. 38/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
διενέργεια της «Προµήθειας Υδραυλικού Υλικού» µε την διαγωνιστική διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισµού.
Με την υπ’ αριθµ. 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 50.328,78 € στον Κ.Α.
25.6662.0004 και β) εγκρίθηκε η 28/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι
σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη προµήθεια «Υδραυλικών
υλικών».
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 40527/3013/23.12.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 12.01.2015.
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Τη ∆ευτέρα 12-01-2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού», που
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρίες:
1. ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
2. ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, και
3. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι εξής προσφορές :
1.ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, (αριθµ. Πρωτ.
579/9.1.2015).
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 12-01-2015 που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,
1. Για την εταιρία ΣΑΡΚΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: η Επιτροπή σύµφωνα
µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο Πρακτικό Νο1, δεν προχωρά
στην εξέταση του φακέλου της τεχνικής του προσφοράς και αποκλείει το συµµετέχοντα
από τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών.
2. Για την εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: η Επιτροπή σύµφωνα µε το
σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο Πρακτικό Νο1,τον αποκλείει από
τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών.
3.Για την εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: η
Επιτροπή σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο
Πρακτικό Νο1, εγκρίνει τη συµµετοχή της εταιρίας για τη συνέχεια του διαγωνισµού,
δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, για τα υλικά της Οµάδας Α.
4. Για την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ: η Επιτροπή σύµφωνα
µε το σκεπτικό της, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο Πρακτικό Νο1, αποκλείει από
τη συνέχεια του διαγωνισµού, δηλαδή το στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών, για τα υλικά της Οµάδα Γ της µελέτης, τη συµµετέχουσα εταιρία.
Επίσης, η Επιτροπή µε το Πρακτικό Νο1 ενηµέρωνε ότι θα συνεχίζει στο επόµενο
στάδιο του διαγωνισµού, της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00,
Το Πρακτικό Νο1 κοινοποίηθηκε στους συµµετέχοντες µε το αριθµ. πρωτ
2048/23.01.2015 έγγραφο του ∆ήµου ∆ιονύσου και δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Στις 30.01.2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο
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µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, η εταιρία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσέφερε για τα ζητούµενα είδη και ποσότητες
της Οµάδας Α των ειδών της µελέτης του διαγωνισµού, συνολική τιµή 31.110,10 €,
πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 7.155,32 €, ήτοι σύνολο 38.265,42 €.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η µειοδότης εταιρία της οµάδα Α δεν ήταν η
µοναδική που συµµετείχε εξαρχής στο διαγωνισµό, αλλά η µόνη εναποµείνασα στη
φάση της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, κατόπιν αιτιολογηµένης
απόρριψής των προσφορών των λοιπών υποψηφίων, σε προηγούµενο στάδιο. Ως εκ
τούτου, για τη συγκεκριµένη προµήθεια δεν εξυπηρετούνται και δε διασφαλίζονται τα
συµφέροντα του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς δεν προάγεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των
προµηθευτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & Νο2, την 547/96 Γνωµ.
του νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και το άρθρο 10 της αριθµ. πρωτ.
40527/3013/23-12-2014 Σύµβασης, προτείνεται:
 Τη κήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού οικονοµικά ασύµφορου και την επανάληψη
του µε τροποποίηση των όρων για τη διεύρυνση του ανταγωνισµού, µε τη
συµµετοχή περισσότερων προµηθευτών.
Συγκεκριµένα τροποποιείται:
Ι)ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: απαλείφονται τα εδάφια 2 & 3 της παρ. Α του άρθρου 4, περί
υπεύθυνων δηλώσεων
ΙΙ) ΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Στην ειδική Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων:
• στο άρθρο 1 απαλείφονται οι υποπεριπτώσεις 6, 10 & 11
• στο άρθρο 3 τροποποιείται το εδάφιο: «Αποτελούν εξαίρεση στις επικυρωµένες
µεταφράσεις τα πιστοποιητικά ISO και CE, τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή
σύµβολα, οι αριθµητικοί τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.» µε το
«Αποτελούν εξαίρεση στην υποβολή µεταφράσεων τα πιστοποιητικά ISO και
CE, τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύµβολα, οι αριθµητικοί τύποι, και οι
διεθνείς τεχνικές εκφράσεις».
Στις Τεχνικές Προδιαγραφές:
• για την Οµάδα Α: στα άρθρα 1, 2, 8, 9, 10 11, 12 13 & 14 απαλείφεται « Χηµική
ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων υλικών
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό»
• για την Οµάδα Α: στα άρθρα 8 & 12 προστίθενται: «Πιστοποιητικό καταλληλότητας
για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων ρακόρ εκδοθέν από
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.» & «Πιστοποιητικό καταλληλότητας του
υλικού/ των υλικών των προσφερόµενων σπειροµάτων εκδοθέν από
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό» αντίστοιχα.
 Την έγκριση των νέων όρων για την επανάληψη του διαγωνισµού.
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Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 τα Πρακτικά τη Επιτροπής Νο1 & Νο2,
 την 547/96 Γνωµ. του νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
 το άρθρο 10 της αριθ. πρωτ. 40527/3013/23-12-2014 Σύµβασης.
 Τις
τοποθετήσεις
των
∆ηµοτικών
Συµβούλων
(λεπτοµέρειες
στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Κηρύσσει τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» οικονοµικά
ασύµφορο και διατάσει την επανάληψη του µε τροποποίηση των όρων για τη
διεύρυνση του ανταγωνισµού, µε τη συµµετοχή περισσότερων προµηθευτών.
Συγκεκριµένα τροποποιείται:
Ι)ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: απαλείφονται τα εδάφια 2 & 3 της παρ. Α του άρθρου 4, περί
υπεύθυνων δηλώσεων
ΙΙ) ΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Στην ειδική Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων:
• στο άρθρο 1 απαλείφονται οι υποπεριπτώσεις 6, 10 & 11
• στο άρθρο 3 τροποποιείται το εδάφιο: «Αποτελούν εξαίρεση στις επικυρωµένες
µεταφράσεις τα πιστοποιητικά ISO και CE, τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή
σύµβολα, οι αριθµητικοί τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.» µε το
«Αποτελούν εξαίρεση στην υποβολή µεταφράσεων τα πιστοποιητικά ISO και
CE, τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύµβολα, οι αριθµητικοί τύποι, και οι
διεθνείς τεχνικές εκφράσεις».
Στις Τεχνικές Προδιαγραφές:
• για την Οµάδα Α: στα άρθρα 1, 2, 8, 9, 10 11, 12 13 & 14 απαλείφεται «Χηµική
ανάλυση του κράµατος κατασκευής του σώµατος των προσφερόµενων υλικών
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό»
• για την Οµάδα Α: στα άρθρα 8 & 12 προστίθενται: «Πιστοποιητικό καταλληλότητας
για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων ρακόρ εκδοθέν από
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.» & «Πιστοποιητικό καταλληλότητας του
υλικού/ των υλικών των προσφερόµενων σπειροµάτων εκδοθέν από
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό» αντίστοιχα.
2. Καταρτίζει τους νέους όρους για την επανάληψη του διαγωνισµού ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς
ΤΗΛ.: 2132030623
FAX.: 2132030630
e-mail: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος,.../02/2015
Αριθ. Πρωτ :
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισµός για την «Προµήθεια υδραυλικών ειδών»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπ όψη:
1.Τις ιατάξεις:
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 185/1993)
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06,
όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3
παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ»,
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
ζ. της
Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ.
1789/12.11.2010 τεύχος B).
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών»,
θ. την αριθ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις".
κ. το άρθρο 199 του ν.4281/214
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο
∆ήµο ∆ιονύσου.
4. Την 38/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.
5. Την 432/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού
των 50.328,78 € στον Κ.Α. 25.6662.0004 και β) εγκρίθηκε η 28/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη προµήθεια «Υδραυλικών υλικών».
6. Την 4/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση των πιστώσεων το οικονοµικός έτος 2015.
7. Την ..../2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία, εγκρίθηκε η τροποποίηση της 28/2014 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη προµήθεια «Υδραυλικών υλικών».
8. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …./2015 ΑΟΕ µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την ανάθεση της προµήθειας «Υδραυλικά είδη», για το σύνολο των ειδών ή για το
σύνολο των ειδών κάθε οµάδας (Α έως Γ) όπως αυτά προσδιορίζονται µε την .../2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδοµήντα
οκτώ λεπτών (50.328,78€) και θα βαρύνει το Κ.Α 25.6662.0004 προϋπολογισµού του ∆ήµου (ΠΑΥ 196/2015) συνολικά για
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µήνες.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΟΜΑ∆Α Α' (ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
1

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

142,00 €

710,00 €

2

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 73-80
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

150,00 €

750,00 €

3

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

155,00 €

775,00 €

4

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

155,00 €

775,00 €

5

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

165,00 €

495,00 €

6

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

200,00 €

600,00 €

7

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

220,00 €

220,00 €

8

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

290,00 €

290,00 €

9

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

375,00 €

375,00 €

10

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

405,00 €

405,00 €

11

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 315-325
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

680,00 €

680,00 €

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-67 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
72,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 70-80 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
78,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 80-100 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
85,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 95-115 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
100,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 115-135 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
105,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 135-155 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
120,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 155-175 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
140,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 175-195 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
150,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 195-215 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
200,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 300MM

360,00 €
390,00 €
425,00 €
500,00 €
525,00 €
600,00 €
420,00 €
300,00 €
400,00 €
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22

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 215-235 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 235-255 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM
ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC

23

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

ΜΕΤΡΟ

120

4,00 €

480,00 €

24

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ

ΜΕΤΡΟ

90

6,50 €

585,00 €

21

2

225,00 €

450,00 €

1

240,00 €

240,00 €

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ PVC
25

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

5,50 €

110,00 €

26

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

7,50 €

150,00 €

27

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

9,00 €

135,00 €

28

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ110 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

12,50 €

125,00 €

29

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ125 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

18,00 €

180,00 €

30

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ140 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

20,00 €

200,00 €

31

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

23,00 €

115,00 €

32

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

40,00 €

120,00 €

33

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

80,00 €

80,00 €

400

0,60 €

240,00 €

100

0,90 €

90,00 €

34
35

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE
ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)
ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

36

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ18Χ1,5
ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

100

5,00 €

500,00 €

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ50 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ63 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ90 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ110 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ125 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ140 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ200 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ225 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ250 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ

4,50 €
4,80 €
8,50 €
9,00 €
14,00 €
18,00 €
19,50 €
29,50 €
41,00 €
65,00 €

22,50 €
48,00 €
85,00 €
90,00 €
70,00 €
90,00 €
97,50 €
147,50 €
82,00 €
130,00 €

47

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2"
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΑΡΣ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4"
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2"
ΘΗΛ

48
49
50
51
52
53

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

1,50 €

300,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

1,50 €

300,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

100
100
80

2,50 €
2,50 €
2,50 €

250,00 €
250,00 €
200,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

2,50 €

200,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

2,50 €

200,00 €
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54
55

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
50
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
TAY
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ

4,00 €

200,00 €

6,00 €

120,00 €

56
57
58
59

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

2,20 €
2,20 €
4,00 €
4,00 €

44,00 €
44,00 €
40,00 €
40,00 €

60
61
62
63

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

10
10
5
5

1,80 €
2,50 €
2,50 €
4,00 €

18,00 €
25,00 €
12,50 €
20,00 €

64

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

6,00 €

180,00 €

65

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

5,80 €

174,00 €

66

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

9,00 €

225,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

8,50 €

212,50 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

20
20

6,00 €
8,00 €

120,00 €
160,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

11,00 €

550,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
5
5
50
10
10
2
2
2
50
50
2
2
50
50
20
15
5
5
5
5
2
2
2
10
5
3
10
5

75,00 €
10,00 €
40,00 €
1,20 €
2,40 €
3,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
1,50 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
1,50 €
2,50 €
1,20 €
1,80 €
3,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,30 €
1,80 €
3,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,00 €
1,50 €

150,00 €
50,00 €
200,00 €
60,00 €
24,00 €
30,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
75,00 €
125,00 €
6,00 €
10,00 €
75,00 €
125,00 €
24,00 €
27,00 €
15,00 €
5,00 €
7,50 €
10,00 €
2,60 €
3,60 €
6,00 €
10,00 €
7,50 €
6,00 €
10,00 €
7,50 €

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 1/2''
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 3/4''
ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15
ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 10ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 15ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 20ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1''
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1''
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 3/4''
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100

101
102
103
104
105
106
107

ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1''

ΤΕΜΑΧΙΟ
3
2,00 €
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
175,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
180,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
200,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
260,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
360,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
420,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
460,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

6,00 €

875,00 €
540,00 €
400,00 €
260,00 €
360,00 €
420,00 €
460,00 €

108

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

125,00 €

625,00 €

109

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

130,00 €

390,00 €

110

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

145,00 €

290,00 €

111

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

200,00 €

200,00 €

112

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

280,00 €

280,00 €

113
114

115

116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
360,00 €
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ)
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
240,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟ∆Ι
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ (P.R.V.)
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆Α (P.R.V.) DN80, PN16
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
1.500,00 €
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30
(ΜΟΝΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 35Χ35
ΤΕΜΑΧΙΟ
(∆ΙΠΛΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1 1/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ280Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ315Χ3''
ΤΕΜΑΧΙΟ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN80
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN100
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
DN65XDN80
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
DN80XDN100
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ

360,00 €
240,00 €

1.500,00 €

80

28,00 €

2.240,00 €

50

55,00 €

2.750,00 €

50
15
30
5
5
3
3
2
2
2
2

30,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
55,00 €
65,00 €
85,00 €
90,00 €
95,00 €
135,00 €
150,00 €

1.500,00 €
525,00 €
1.200,00 €
225,00 €
275,00 €
195,00 €
255,00 €
180,00 €
190,00 €
270,00 €
300,00 €

2
1

50,00 €
60,00 €

100,00 €
60,00 €

2

40,00 €

80,00 €

1

45,00 €

45,00 €

1

60,00 €

60,00 €
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DN100XDN125
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'
ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Α')
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ΟΜΑ∆Α Β' (ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12Χ80 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΚΑΝΑΒΙ 1x4
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/2''
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 110
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 140
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 160
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 200
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 225
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 250
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΖΑΜΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125ML
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 200GR
ΤΕΜΑΧΙΟ
PRIMER 750ML
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 250ML
ΤΕΜΑΧΙΟ

37.285,20 €
8.575,60 €
45.860,80 €

50

1,50 €

75,00 €

50

1,50 €

75,00 €

50

1,50 €

75,00 €

5

5,00 €

25,00 €

100

0,08 €

8,00 €

100

0,10 €

10,00 €

50

0,15 €

7,50 €

50

0,20 €

10,00 €

50
50
50
30
25
20
10
10
50
50
1
2
20
1
4
6
2
1
1

1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €
2,00 €
4,00 €
60,00 €
10,00 €
8,00 €
30,00 €
40,00 €
4,00 €
20,00 €
15,00 €
8,00 €

50,00 €
75,00 €
100,00 €
75,00 €
75,00 €
100,00 €
80,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
60,00 €
20,00 €
160,00 €
30,00 €
40,00 €
24,00 €
40,00 €
15,00 €
8,00 €

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

1.637,50 €
376,63 €
2.014,13 €

ΟΜΑ∆Α Γ' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
161
162
163
164
165
166
167
168

ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ230 ΣΙ∆ΗΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125
ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΜΕΓΑΛΗ 1/2'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΙ τύπου ΚΝΙΠΕΞ 1'' / 45ο

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
10
10
2
2

130,00 €
2,50 €
1,00 €
70,00 €
40,00 €

260,00 €
25,00 €
10,00 €
140,00 €
80,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

33,00 €

66,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

42,00 €

84,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

27,00 €

54,00 €
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10''
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8''
ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32''
ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ
ΦΤΥΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΣΜΑΣ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΣΑΠΑ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 50µ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΗ
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ115
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ230

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

3
2
4
2

9,00 €
8,00 €
150,00 €
30,00 €

27,00 €
16,00 €
600,00 €
60,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

10,00 €

200,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

10
10
5
30
20
20

9,50 €
9,30 €
8,80 €
2,50 €
1,00 €
2,30 €

95,00 €
93,00 €
44,00 €
75,00 €
20,00 €
46,00 €

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

1.995,00 €
458,85 €
2.453,85 €

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

40.917,70 €
9.411,08 €
50.328,78 €

Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης :
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1Ο
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. Στέφανος)
την 12η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
∆ιαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00π.µ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10.30π.µ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα που θα οριστεί µε νέα
στον τύπο διακήρυξη

Άρθρο 2 Ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια περιλαµβάνονται στην 28/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα ποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία ,είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Η υπ’ αριθµ. .../2015 µελέτη . (Παράρτηµα Α)
3. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά του.

Άρθρο 3 Ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους –
µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή.
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3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή
προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν η
κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή.
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των
προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

Άρθρο 4 Ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)
1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας (χωρίς το
ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης
Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
2 Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να
προκύπτουν ότι:
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση.
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση.
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.)
3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών
που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ.
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. Στο φάκελο αυτό θα συµπεριλάβουν επίσης το σύνολο των
δικαιολογητικών, επί ποινής αποκλεισµού, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της ..../2015
µελέτης.
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο όπου θα περιέχεται η
προσφορά του διαγωνιζόµενου για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε νόµισµα € και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή
µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για κάθε οµάδα συµµετοχής.
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα.
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές
4) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε το έντυπο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αριθµ. ...../2015 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών
αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη.
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄).
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή ελλειπόντων
εγγράφων/δικαιολογητικών.
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- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και θα διαπιστωθεί
µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν
ελλιπή ή ανακριβή.
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από µετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή κατά την αποσφράγιση
των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από τον εξουσιοδοτούµενο.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 5ο
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο
αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για
εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης .Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον
διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών.
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Πάνω
στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Αγ. Στέφανος ΤΚ.14565
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία προς υποστήριξη της
υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές δεν πρέπει να
έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και τους
όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται.
Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της
επιτροπής µε αντιπροσφορά.
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα
του διαγωνισµού ήτοι 8/01/2015 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.

Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, 90 ηµέρες το οποίο
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος
µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση Συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της µελέτης
εκτός ΦΠΑ. (αρ.157 Ν.4281/2014) για κάθε διαγωνιζόµενο και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π.∆. ή του
ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις
(4) µήνες, ήτοι 120 ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση παράτασης της
προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο.
Συµµετέχοντες, επιλεκτικά σε κάποια οµάδα, καταθέτουν εγγυητική επιστολή αντίστοιχη µε το ύψος του προϋπολογισµού της
οµάδας συµµετοχής τους, για παράδειγµα, συµµετέχον στην οµάδα Γ προϋπολογισµού 1.995,00€ θα πρέπει να καταθέση
γγυητική επιστολή(1.995*2% ) ύψους €39,90.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει (αρθρ.157 Ν.4281/2014)

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8ο
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Α) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει
δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό,
όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία
αναγράφεται και στα πρακτικά.
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του
διαγωνισµού.
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα
πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων
αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού
εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη
δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την
σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη
περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την
υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο.
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι
προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης
απορρίπτονται.
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται

Άρθρο 9ο
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της διεξαγωγής της
δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού.
Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
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∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 10ο
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε περίπτωση που περισσότεροι
προσέφεραν την δια τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει
το
πρακτικό της δηµοπρασίας .
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του
διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την
υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96).
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10) δέκα ηµέρών από τη λήξη
της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση,
είναι δε αµέσως εκτελεστή.
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και για ένα (1) έτος ή µέχρις
εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόµενων ποσών, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο και πάντα σύµφωνα µε τους όρους της από
..../2015 µελέτης της ∆/σης Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστηµα και δεν έχει εξαντληθεί το
συµβατικό αντικείµενο ο ∆ήµος δύναται να παρατείνει τη σχετική σύµβαση, µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου για την οµαλή
απορρόφηση του.

Άρθρο 12 ο
Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης της Σύµβασης
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) µέρες από της
παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών ή δεν
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία εκπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της λήξης της σύµβασης

Άρθρο13 ο
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση προς αυτόν του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ
11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993).
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε
επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε
τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης.

Άρθρο 14ο
Αθέτηση όρων της Σύµβασης
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της σύµβασης ή η µη
πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου
αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική παρέµβαση
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Άρθρο15 ο
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού διαγωνισµού και του
τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της
σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68
Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο
αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο
∆ιονύσου.

Άρθρο 16ο
Αναπροσαρµογή Τιµών – ποσοτήτων
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Οι ποσότητες δε και τα είδη
της µελέτης είναι ενδεικτικά καθώς η υπηρεσία δε µπορεί να προβλέψει το σύνολό των περιπτώσεων που δύναται να
αντιµετωπίσει τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό και για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών οι ποσότητες και τα είδη
µπορούν να διαφοροποιηθούν για τη κάλυψη αφανών Υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 17ο
Τιµές προσφοράς
1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €.
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών

Άρθρο 18ο
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας µε ίδια µέσα του προµηθευτή στους
χώρους που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά.

Άρθρο 19ο
Τρόπος Πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την υποβολή του τιµολογίου
πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1(παραγρ. Α΄, εδάφιο Ζ.5) του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου και η ταυτόχρονη
υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα
αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’
185/1993).εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης)

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Άρθρο 20ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Αγ. Στέφανος. Αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος
Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου:
http://www.dionysos.gr

Άρθρο 21ο
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∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί στιν ηµερήσιο τύπο. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο
που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ..../2015
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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

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: σωλήνων ύδρευσης ΡΕ και
PVC, σελλών επισκευής, ορειχάλκινων και χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης, µικροϋλικών, κλπ.,
καθώς επίσης εργαλείων, π.χ. τροχού, αντλιών λυµµάτων, κλπ., και αναλωσίµων καθηµερινής
χρήσης, π.χ. δίσκων κοπής, κλειδιών, 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 38/2014 Α∆Σ και η
δαπάνη της προϋπολογίζεται στο ποσό των 40.917,70 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 9.411,08 €,
συνολική δαπάνη 50.328,78 € 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
Αγγελίδης Παναγιώτης
Υδραυλικός
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης
& Πολιτικής Προστασίας
Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί
ποινής απόρριψης της προσφοράς τους, για όλα τα επί µέρους εξαρτήµατα που απαρτίζουν την
Οµάδα Α της συγκεκριµένης προµήθειας, τα ακόλουθα:
 Πίνακα προσφερόµενων υλικών στον οποίο δίπλα σε κάθε υλικό θα αναγράφεται ο οίκος
κατασκευής αυτών.
 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόµενα υλικά
από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
 Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόµενα υλικά µε πλήρη στοιχεία.
 Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, τη χώρα προέλευσης και τα
πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.
 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.
 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προϊόντων ή των
εξαρτηµάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
 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.
 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.
 Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (σηµείο προς σηµείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών
των προσφερόµενων υλικών µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Οι συµµετέχοντες για τα είδη των Οµάδων Β και Γ για τα οποία παρατίθεται τεχνική περιγραφή
πρέπει να υποβάλλουν τα κατωτέρω, εκτός εάν ζητείται κάτι άλλο:
1. Φυλλάδιο / κατάλογο (προσπέκτους) µε περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία.
2. Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 της εταιρίας κατασκευής τους.
3. Πιστοποίηση CE συµµόρφωσης του προσφερόµενου είδους µε τις προδιαγραφές
ποιότητας και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης.
4. Εγγύηση του συµµετέχοντα προµηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου –
αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι
µικρότερη του ενός (1) έτους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα προσφερόµενα προϊόντα και υλικά είναι
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα τεχνικά στοιχεία που παρατίθενται για τα είδη των Οµάδων Β και Γ θεωρούνται ως τα
ελάχιστα που πρέπει αυτά (µικροϋλικά, µηχανήµατα – εργαλεία, εξοπλισµός) να πληρούν.
Για τα λοιπά είδη των Οµάδων Β και Γ, η ονοµασία τους θεωρείται ότι τα προσιορίζει µε
σαφήνεια.
2. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
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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’ (ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ)
1. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (Α.Τ.
1 - 11).
2. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΦΙΞΗΣ» (Α.Τ.12 - 22).
3. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC» (Α.Τ.25 - 33).
4. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» (Α.Τ. 37 - 46).
5. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ» (Α.Τ. 47 - 55).
6. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (Α.Τ. 56 59).
7. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ» (Α.Τ. 60 63).
8. Έξι δείγµατα από την κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ» ως ακολούθως: Ένα (Α.Τ. 64,
66), ένα (Α.Τ. 65, 67), ένα (Α.Τ. 68 - 69), ένα (Α.Τ. 70), ένα (Α.Τ. 71) και ένα (Α.Τ. 72 - 100).
9. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ»
(Α.Τ. 101-107).
10. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (Α.Τ. 108-114).
11. Ένα δείγµα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» (Α.Τ. 118 - 128).
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 έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, ενώ
τα ξενόγλωσσα έγγραφα 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 στην υποβολή µεταφράσεων τα πιστοποιητικά ISO και CE, 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 έκαστη οµάδα (Α, Β και Γ).
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές που προσφέρουν για το σύνολο των ζητούµενων
ειδών που απαρτίζουν έκαστη 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.
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Ο Συντάξας
Αγγελίδης Παναγιώτης
Υδραυλικός
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης
& Πολιτικής Προστασίας

Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΑΣ Α
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.
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 – 11)
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.
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.

Σελίδα 25 από 61

ΑΔΑ: Ω3ΩΞΩ93-ΩΒΖ

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.

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 κατάλληλο για πόσιµο νερό.
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.
2. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (Α.Τ. 12 - 22)
Οι ανοξείδωτες σέλλες επισκευής µηχανικής σύσφιξης (µανσόν), θα είναι πλήρεις µε όλα τα
εξαρτήµατα τους κατάλληλοι για επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επιτόπου, υπό
πίεση 16 bar χωρίς εκκένωση του ύδατος από τον αγωγό.
Το εύρος εφαρµογής των ανοξείδωτων σελλών και το µήκος τους θα είναι αυτό που αναφέρεται
στον πίνακα προϋπολογισµού της µελέτης.
Οι σύνδεσµοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγµής αγωγού. Ο σύνδεσµος
θα µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον σκοπό αυτό θα
έχει ένα τουλάχιστον αρµό κατά γενέτειρα. Σε περιπτώσεις που ζητείται εύρος εφαρµογής
διαµέτρων µεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών θα υπάρχει και δεύτερος ή και τρίτος κατά
γενέτειρα αρµός.
Ο σύνδεσµος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται, µε τον ευκολότερο και
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγµατικές συνθήκες. Κάθε προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης των συνδέσµων καθώς και σχέδια µε διαστάσεις και
πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως υλικά κατασκευής, βάρη κλπ.
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Το υλικό του σώµατος των συνδέσµων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Το υλικό του συστήµατος
σύσφιξης (γέφυρα-ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
Οι σύνδεσµοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβληµα από ΕΡDΜ ή άλλο υλικό κατάλληλο για
πόσιµο νερό, που να πιστοποιείται από έγκυρο οργανισµό, καταλλήλου πάχους, διαµόρφωσης
άκρων και ανάγλυφου επιφανείας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα
γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές µετακινήσεις. Ο αρµός
του σφικτήρα θα ενισχύεται µε κυλινδρικό τµήµα από ανοξείδωτο έλασµα καταλλήλων
διαστάσεων ώστε να µην καταπονείται το ελαστικό παρέµβυσµα λόγω του διακένου του αρµού.
Οι σύνδεσµοι θα φέρουν ετικέτα µε την µέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών
διαµέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρµογής. Κατά προτίµηση πριν και κατά την διάρκεια της
τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί του συνδέσµου και θα
αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κ.λ.π.)
Για να αποφευχθεί η παραµόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να µεταφέρει µόνο
αξονικές δυνάµεις στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας.
Στο σπείρωµα των κοχλιών και περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη µε ειδικό λιπαντικό
προς µείωση των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγµα-στόµωµα» κατά τη σύσφιξη του
περικοχλίου.
Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι
πιθανές παραµορφώσεις του σώµατος του συνδέσµου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν
αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα 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 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.
3. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC (Α.Τ. 23 - 24)
Οι σωλήνες θα είναι σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα
1. DIN 8061/8062
2. DIN 19532
3. DIN 19629 και
4. το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9.
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό U-PVC, ονοµαστικής πίεσης 16 atm,
κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού.
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.
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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.
Σε κάθε τεµάχιο σωλήνα U-PVC 100 θα αναγράφονται ευκρινώς µε ανεξίτηλο χρώµα τα κάτωθι:
1. Το σήµα του κατασκευαστή
2. Ο τύπος του υλικού (U-PVC 100)
3. Οι προδιαγραφές
4. Η πίεση λειτουργίας και
5. 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
 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.
 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
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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.
4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC (Α.Τ. 25 - 33)
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 ή Σειράς 41 σύµφωνα µε τον πίνακα
προϋπολογισµού της µελέτης.
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
Τα εξαρτήµατα PVC θα παραδίδονται µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση και θα πρέπει να:
(1) είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων
µεταφοράς υγρών υπό πίεση
(2) εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα,
άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα
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(3) διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων
σωµάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες
πίεσης
(4) διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µεταφέρονται και να τοποθετούνται
εύκολα
(5) διαθέτουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
(6) έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
(7) έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του
εδάφους λόγω της ευκαµψίας τους
(8) εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του αν υπάρχει
υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο
(9) αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δηµιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται)
(10) µην είναι αγώγιµα στην ηλεκτρική ενέργεια.
Τα εξαρτήµατα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν
ηµεροµηνία παραγωγής πέραν του εξαµήνου.

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 ύδρευσης 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.
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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:
6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της πρώτης ύλης των
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των ελαστικών δακτυλίων των
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
5. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) (Α.Τ. 34 - 35)
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, δεύτερης γενιάς,
ΡΕ80 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.
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:
6 Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ»
7 Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση
8 Ονοµαστική διάµετρο Χ πάχος τοιχώµατος
9 Όνοµα κατασκευαστή
10 Χρόνο και παρτίδα παραγωγής
11 Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι
απαιτήσεις:
15 να έχουν µικρό βάρος µε αποτέλεσµα την εύκολη µεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση
τους.
16 να έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χηµικών ή άλλων αποβλήτων
17 να είναι απόλυτα στεγανοί
18 να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάµψεως
19 να είναι µη αγώγιµοι στην ηλεκτρική ενέργεια
20 να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
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21 να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων
σωµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής
22 να είναι κατασκευασµένοι για υπόγεια εγκατάσταση και να είναι κατάλληλοι για µεταφορά
πόσιµου νερού υπό πίεση.
23 να έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.
24 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:
1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
6. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 (Α.Τ. 36)
Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει να είναι ευθύγραµµοι βακτηριοστατικοί κατάλληλοι για χρήση σε
πόσιµο νερό.
Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
2. Να µην περιέχουν χρωστικές ουσίες, πρόσθετα, σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές και
αποκροκυδωτικά από το πετρέλαιο
Υψηλό σηµείο τήξης
Αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 16 ατµ.
∆ιατοµή Φ18x0,7
Κατασκευή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1057 Φυσικά κατάσταση: R220 (πηνία) - R290
(ευθεία σωλήνες)
7. Απόλυτη τραχύτητα Ε=0,0015 χιλιοστά
3.
4.
5.
6.

7. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α.Τ. 37 - 46)
Τα ηλεκτορεξαρτήµατα (µούφες, γωνίες, ταυ) θα παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100)
χρώµατος µαύρου ή µπλε. Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 ατµ και οι διατοµές τους
σύµφωνα µε τον πίνακα του προϋπολογισµού µελέτης.
Τα εξαρτήµατα ΡΕ 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:
1. να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώµατα
2. να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και µετά σε χαρτοκιβώτια
3. να είναι από PE100, SDR 11,16 atm.
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:
1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόµενων εξαρτηµάτων ΡΕ εκδοθέν από
αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
8. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ)
(Α.Τ. 47 - 55)
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.
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.
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).
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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 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.
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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:
•

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

9. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ / ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ (Α.Τ. 56 - 63)
Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα µηχανικής σύσφιξης για σωλήνα χαλκού/ σιδήρου θα είναι αρίστης
κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείµµατα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική
ατέλεια .

Θα αναγράφονται πάνω στο σώµα των ορειχάλκινων εξαρτηµάτων µηχανικής σύσφιξης κατ'
ελάχιστον 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
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Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από:
•

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

10. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (Α.Τ. 64 - 67)
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασµένοι,
πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN 13828.

δοκιµασµένοι

και

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
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Πίεση λειτουργίας που θα αναγράφεται στο σώµα:

τουλάχιστον 40 bar για διατοµές 1/2'' µέχρι και 1''
•

Πίεση δοκιµής σώµατος (υδραυλική) ίση µε 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας όπως αυτή
προδιαγράφεται ανωτέρω. Η δοκιµή στεγανότητας θα πραγµατοποιείται µε πίεση αέρα
µέσα σε λουτρό νερού.

•

Ύπαρξη στυπιοθλίπτη για την δυνατότητα επισκευής του κρουνού.

•

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 και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N
βάση του ΕΝ12164.
Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση
του ΕΝ12164 ή άλλο µη οξειδούµενο υλικό αντίστοιχης αντοχής.

•

Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE).

•

Το αξονάκι χειρισµού σφαίρας θα εφαρµόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα
αντέχει σε ροπή τουλάχιστον 15 χιλιογραµµόµετρων.
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•

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 για διατοµές 1/2'' µέχρι και 3/4''

•
•

Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Το µήκος των προσφερόµενων κρουνών θα είναι:
 L≥50mm για διατοµές 1/2'' (ΘΧΘ)
 L≥58mm για διατοµές 1/2'' (ΑΧΘ)
 L≥58mm για διατοµές 3/4'' (ΘΧΘ)
 L≥65mm για διατοµές 3/4'' (ΑΧΘ)

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 το οποίο απαραίτητα θα αναφέρεται στην προσφερόµενη σειρά
προϊόντος ή/ και στον προσφερόµενο κωδικό (∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω
πρότυπο δε γίνονται αποδεκτές).
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.

11. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ/
ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΙΕΙΡΙΣΜΟΥ (Α.Τ. 70 - 71)
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασµένοι, δοκιµασµένοι και πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε
το διεθνές πρότυπο EN 13828.
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
ονοµαστική πίεση λειτουργίας 25bar.

είναι κατάλληλοι για

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

Σελίδα 37 από 61

ΑΔΑ: Ω3ΩΞΩ93-ΩΒΖ

•

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 σώµατος 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 ασφαλίζεται σε
κλειστή ή ανοικτή θέση, ή να µπορεί να λειτουργεί ελεύθερα µέσω ειδικού συστήµατος
κλειδώµατος το οποίο θα φέρει ο κρουνός. ∆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. Τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα να
είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεµάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να
αποσυναρµολογηθεί σε παραπάνω του ενός τµήµατα έτσι ώστε να µη µπορεί να χαθεί
κάποιο τµήµα του στο χώρο εγκατάστασης. Μέσω του κλειδιού θα πρέπει να αφαιρείται
το σύστηµα κλειδώµατος του κρουνού µε µοναδικό τρόπο αποκλειόµενων µεθόδων που
δύναται να αντιγραφούν όπως µέσω κοχλίωσης κλειδιού - συστήµατος κλειδώµατος
κλπ.
Σώµα κρουνού και τηλεσκοπική διάταξη: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ
12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164
Σφαίρα: διάµετρος οπής 14χιλ. τουλάχιστον, υλικό κατασκευής ορείχαλκος CW617N, βάση του
προτύπου ΕΝ 12165 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
ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164

από

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.
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Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του
ΕΝ12164 ή άλλο µη οξειδούµενο υλικό αντίστοιχης αντοχής.
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 το οποίο απαραίτητα θα αναφέρεται στην προσφερόµενη σειρά
προϊόντος ή/ και στον προσφερόµενο κωδικό (∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω
πρότυπο δε γίνονται αποδεκτές).
Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/ των υλικών στεγάνωσης των προσφερόµενων
κρουνών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.

12. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (Α.Τ. 72)
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:
•

Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/ των υλικών των προσφερόµενων σπειροµάτων
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.

13. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α.Τ. 73 - 100)
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.
Τα υλικά κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων εξαρτηµάτων θα είναι
τα ακόλουθα:
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.
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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:
•

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

14. ΖΙΜΠΩ / ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (Α.Τ. 101 - 114)
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 ευθύγραµµα ή υπό γωνία
(γωνιακά ζιµπώ).

•

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 ευθύγραµµα ή υπό
γωνία (γωνιακά φλαντζοζιµπώ).

•

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.
Γενικά Χαρακτηριστικά (ΖΙΜΠΩ)
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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.
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.
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Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι προσφερόµενοι σύνδεσµοι πρέπει:
• να έχουν ονοµαστική Πίεση Λειτουργίας PN16 bar
• να διαθέτουν ειδικό εκτονωµένο αρθρωτό δακτύλιο
• 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
Τσιµέντο
(PN10)

DN6
5

DN8 DN10 DN12 DN20 DN22 DN25
0
0
5
0
5
0
98

120

145

232

284

DN300

340
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Τσιµέντο
(PN6/12)
Χάλυβας
Χυτσίδηρος
Πολυαιθυλένιο
Πολυβινιλοχλωρ
ίδιο
Επιθυµητό
εύρος
εφαρµογής

124
76,1
88,9
82
7590
76,1
88,9
7390

88,9
98
90

149151

108- 133- 211114,3 139,7 219,1
118
110125

144
140

268280

334

241244,5

267273

316323,9

248

274

250

280

326
315355

228

222
200225

88,9

114,3 139,7 219,1

244,5

273

323,9

86100

106127

232255

267300

315355

132152

198230

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 υλικών
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό του ελαστικού στεγάνωσης 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.
15. ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ (P.R.V.) (Α.Τ. 115)
Οι πιεζοθραυστικές υδραυλικές δικλείδες (βαλβίδες µείωσης πίεσης) πρέπει να εξασφαλίζουν τη
ρύθµιση της πίεσης λειτουργίας, σε τµήµατα του δικτύου και πιο συγκεκριµένα στους σταθµούς
ελέγχου ρύθµισης πίεσης. Οι πιεζοθραυστικές υδραυλικές δικλείδες θα παραλαµβάνουν την
πίεση ανάντη (είσοδος), και θα τη µειώνουν αυτόµατα κατάντη (έξοδος), σε προρυθµισµένη
τιµή. Η πίεση εξόδου θα διατηρείται σταθερή και ανεπηρέαστη από µεταβολές της πίεσης
εισόδου και/ή της παροχής στην έξοδο.
Οι δικλείδες θα είναι ικανές να διατηρούν µία προκαθορισµένη κατάντη πίεση, η οποία θα
ρυθµίζεται από τον χρήστη, ανεξάρτητα από την πίεση εισόδου ή τις διακυµάνσεις της παροχής.
Η λειτουργία των δικλείδων θα εξασφαλίζεται µε υδραυλική ώθηση που δηµιουργείται από τη
διαφορική πίεση εισόδου - εξόδου.
Οι δικλείδες πρέπει να είναι ευθύγραµµου τύπου, ενεργοποιούµενες από διάφραγµα, πλήρους
διατοµής, µε ειδικά διαµορφωµένο δίσκο σφράγισης για άριστη λειτουργία υπό συνθήκες ακόµα
και µηδενικών παροχών.
Η κύρια δικλείδα θα ελέγχεται από έναν πιλότο δευτερεύοντος κυκλώµατος (δηµιουργώντας
ελάχιστη διαφορά πίεσης στην ανοιχτή θέση). Η επιθυµητή πίεση στην έξοδο της δικλείδας θα
επιτυγχάνεται µέσω ρύθµισης του πιλότου του δευτερεύοντος κυκλώµατος.
Η διασύνδεση του πιλότου και των τυχόν λοιπών εξαρτηµάτων του δευτερεύοντος κυκλώµατος
µε την κυρίως δικλείδα θα επιτυγχάνεται µε κύκλωµα σωληνίσκων κατασκευασµένων από υλικό
υψηλής αντοχής στην πίεση.
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Η λειτουργία των δικλείδων πρέπει να είναι οµαλή και αθόρυβη χωρίς κραδασµούς σε ολόκληρο
το εύρος παροχών λειτουργίας.
Οι δικλείδες θα φέρουν διάταξη επιβράδυνσης της πλήρους διακοπής και αποφυγής
υδραυλικών πληγµάτων και διάταξη εξαερισµού όλης της βαλβίδας. Η όλη λειτουργία τους
πρέπει να γίνεται οµαλά από την µεγίστη παροχή, µέχρι την διακοπή και χωρίς κραδασµούς.
Το κύκλωµα ελέγχου θα περιλαµβάνει, εκτός του πιλότου, όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για
την εύρυθµη χρήση και λειτουργία της δικλείδας όπως: µανόµετρα ένδειξης πίεσης (στην είσοδο
και στην έξοδο της δικλείδας) µε κατάλληλες διαβαθµίσεις, σφαιρικούς κρουνούς αποµόνωσης,
βελονοειδή βαλβίδα ρύθµισης της παροχής, κλπ.
Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες (PRV), ανεξάρτητα από την διάµετρό τους, θα πρέπει να
ρυθµίζουν την επιθυµητή πίεση στην έξοδο και να λειτουργούν µε σταθερότητα και ακρίβεια
ακόµη και αν η ταχύτητα ροής είναι πολύ χαµηλή (≤ 1m3/h). Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να
επιτυγχάνεται δίχως την ανάγκη χρήσης κάποιας επιπρόσθετης βαλβίδας ρύθµισης ροής και
χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση πρόσθετης δικλείδας σε διάταξη παράκαµψης (lowflow by-pass PRV). Η δυνατότητα ρύθµισης σε συνθήκες ελάχιστης παροχής, θα επιτυγχάνεται
µε ειδική διαµόρφωση της έδρας σφράγισης.
Επίσης θα φέρει τις κατάλληλες διατάξεις για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χειροκίνητα σαν
απλή βάνα, πλήρως ανοιχτή ή πλήρως κλειστή.
Οι απώλειες πίεσης που θα προκαλούνται από τις παραπάνω περιγραφόµενες πιεζοθραυστικές
δικλείδες σε πλήρως ανοιχτή θέση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 0.3 bar σε ονοµαστική ταχύτητα
ροής 3 m/sec. Ονοµαστική ταχύτητα ορίζεται αυτή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική διάµετρο.
Η δικλείδα θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί (σταθερή πίεση εξόδου χωρίς διακύµανση και
κραδασµούς) σε συνθήκες µέγιστης διαφοράς πίεσης (εισόδου- εξόδου) για τη µέγιστη και την
ελάχιστη ταχύτητα ροής. Η ταχύτητα ανάδρασης της δικλείδας στη προσαρµογή στην αιτούµενη
πίεση εξόδου, µεταβαλλόµενης της παροχής, θα γίνεται µε ρύθµιση της παροχής του
κυκλώµατος του πιλότου. Η ρύθµιση θα γίνεται µε ανεξάρτητη του πιλότου (µη ενσωµατωµένη)
βελονοειδή βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πιεζοθραυστικές δικλείδες (PRV) θα έχουν άξονα που θα µεταβάλλει το βαθµό κλεισίµατος. Ο
άξονας θα κινείται παλινδροµικά, αυτόνοµα υδραυλικά, ενεργοποιούµενος µέσω διαφράγµατος
και θα ελέγχεται από έναν ειδικό πιλότο ρύθµισης πίεσης.
Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο
ποιότητας GGG40 ή καλύτερης.
Σε όλες τις συνδέσεις µεταξύ σώµατος καλύµµατος των δικλείδων χρησιµοποιούνται κοχλίες,
παξιµάδια και επίπεδες ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο άξονας των δικλείδων καθώς και ο δίσκος σφράγισης θα είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας SST 304 ή καλύτερης ποιότητας.
Το µήκος των δικλείδων (φλάντζα µε φλάντζα) πρέπει να είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO5752
Ο δίσκος σφράγισης των δικλείδων θα εφαρµόζει κατά το κλείσιµο σε ανοξείδωτο έδρανο το
οποίο θα είναι πλήρως αντικαταστάσιµο. Το υλικό κατασκευής του εδράνου θα είναι απαραίτητα
ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας AISI 316L. Εάν το έµβολο µεταβάλλει το βαθµό κλεισίµατος
οδηγούµενο από το διάφραγµα, αυτό θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό ελαστικό NBR ή
ισοδύναµο.
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Η προστατευτική βαφή της δικλείδας εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι πολυεστερική, εποξειδική
ή RILSAN NYLON 11, και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό. Το πάχος
της βαφής δεν θα είναι σε καµία περίπτωση µικρότερο από 150µm εσωτερικά και εξωτερικά.
Τα σώµατα και καλύµµατα των δικλείδων µετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία
επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα ή αστοχία
χυτηρίου.
Η κατασκευή της κάθε δικλείδας θα είναι τέτοιας µορφής, ώστε να επιτρέπεται κάθε µελλοντική
συντήρηση χωρίς την αφαίρεση του σώµατος της δικλείδας από το σηµείο τοποθέτησής της.
Οι δικλείδες θα διαθέτουν µηχανισµό ανοίγµατος - κλεισίµατος χαµηλού συντελεστή τριβής. Ο
µηχανισµός θα φέρει απαραιτήτως δύο τουλάχιστον σηµεία οδηγούς (τριβείς ολίσθησης) και
κεντραρίσµατος. Οι οδηγοί ολίσθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη σταθερότητα και την απόλυτα κατακόρυφη κίνηση του άξονα. Το υλικό κατασκευής
των οδηγών τριβέων θα είναι ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας. Η ύπαρξη ενός µόνο σηµείου
έδρασης και κεντραρίσµατος του άξονα δεν γίνεται αποδεκτή.
Σε κάθε δικλείδα θα υπάρχουν σηµεία ανάρτησης για την τοποθέτησή της.
Στο κέλυφος κάθε δικλείδας και σε εµφανές σηµείο θα υπάρχει προσαρτηµένη ενδεικτική
πινακίδα µεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
•
Τύπος και µοντέλο δικλείδας
•
Κλάση πίεσης
•
Ονοµαστική ∆ιάµετρος
•
Αριθµός σειράς παραγωγής
•
Τόπος και χρόνος κατασκευής
Το σώµα του πιλότου των δικλείδων και σε εµφανές σηµείο θα υπάρχει προσαρτηµένη ειδική
πινακίδα µεγάλης αντοχής, στην οποία θα αναφέρονται ο τύπος και το µοντέλο του πιλότου
καθώς και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του( εύρος ρύθµισης, κλπ).
Οι δικλείδες πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία µε θερµοκρασία νερού τουλάχιστον από
0 έως 80ο C.
Η πίεση λειτουργίας των δικλείδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον PN 16 bars.
Η δικλείδα θα πρέπει να µη χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. ∆εν θα πρέπει να απαιτούνται
καθορισµένες περιοδικές αλλαγές εξαρτηµάτων της δικλείδας. Ο βρόχος ελέγχου του πιλότου
της δικλείδας θα πρέπει να περιλαµβάνει, «αυτοκαθαριζόµενο» φίλτρο προστασίας του
κυκλώµατος ελέγχου από φερτά υλικά. ∆εν θα απαιτείται περιοδικός καθαρισµός του φίλτρου
παρά µόνο στην περίπτωση της ολικής συντήρησης της δικλείδας.
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:
•
•
•

Σχέδια σε τοµή των προσφερόµενων δικλείδων από τα οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχει
µείωση της διατοµής των δικλείδων στο εσωτερικό τους
∆ιαγράµµατα πτώσης πίεσης σε συνάρτηση µε την παροχή καθώς και διαγράµµατα
σπηλαίωσης των προσφερόµενων δικλείδων
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων δικλείδων
εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
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•
•

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό του ελαστικού στεγάνωσης των
προσφερόµενων δικλείδων εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της βαφής των προσφερόµενων
δικλείδων εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.

16. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (Α.Τ. 116 117)
Τα φρεάτια υδροµετρητών (µονά ή διπλά) θα είναι τύπου καµπάνας .
Το σκυρόδεµα κατασκευής των φρεατίων υδροµετρητών θα είναι εξαιρετικά υψηλής αντοχής,
κατηγορία σκυροδέµατος C20/25 µε την αντίστοιχα προβλεπόµενη αντοχή σε συνεχές στατικό
φορτίο.
Το πλαίσιο του καλύµµατος θα είναι ενσωµατωµένο στο σώµα του φρεατίου για µεγαλύτερη
αντοχή στα στατικά φορτία
Το φρεάτιο θα κατασκευάζεται µονοκόµµατο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των µετρητών
από χώµατα και άλλους παράγοντες προσβολής .
Τα φρεάτια θα φέρουν ενσωµατωµένο χυτοσιδηρό πλαίσιο για την έδραση του καλύµµατος.
Το κάλυµµα που θα συνοδεύει τα φρεάτια θα είναι χυτοσιδηρό, µε κλάση αντοχής Β125
Το βάρος των φρεατίων υδροµετρητών (µε τοποθετηµένο πλαίσιο –κάλυµµα) θα είναι
µικρότερο ή ίσο των 35kg για τα µονά και 45Kg για τα διπλά φρεάτια αντίστοιχα.
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 αντοχής του σκυροδέµατος των προσφερόµενων φρεατίων
• Πιστοποιητικό CE των προσφερόµενων φρεατίων
• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο ΕΝ124 των χυτοσιδηρών πλαισίωνκαλυµµάτων των προσφερόµενων φρεατίων
17. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Α.Τ. 118 - 128)
Τα κολάρα παροχής θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και
κατάλληλοι για εφαρµογή σε αγωγούς PE/PVC του ∆ικτύου Ύδρευσης αντίστοιχης ονοµαστικής
διαµέτρου και θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα:
• Άνω Τµήµα
• Κάτω Τµήµα
• Ελαστικός ∆ακτύλιος
• Κοχλίες
Τα κολάρα παροχής θα αποτελούνται από δύο τµήµατα:
• Το άνω τµήµα, το οποίο θα φέρει οπή πλήρους διατοµής σε όλο το πάχος του µε θηλυκό
σπείρωµα. Σε ολόκληρο το εσωτερικό µέρος του ζωστήρα αλλά και γύρω από την οπή
θα είναι προσαρµοσµένο ελαστικό κατάλληλης διατοµής και ειδικής διαµόρφωσης,
κατασκευασµένο από NBR ή EPDM, κατάλληλο για πόσιµο νερό, ο οποίος και
εξασφαλίζει την άριστη στεγάνωση της σύνδεσης
• το κάτω τµήµα, το οποίο θα καλύπτεται πλήρως µε το ίδιο ελαστικό όπως και το άνω
τµήµα
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Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού µέσω κοχλιών που
ενώνουν τα δύο τµήµατά του.
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm.
Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σηµειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό
συµβαίνει επειδή ισχύουν τα εξής:
• Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονοµαστικής διαµέτρου του
αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί.
• Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια
του ζωστήρα.
• Θα υπάρχει διάταξη τέρµατος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρµετρης
σύσφιξης.
• Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, µετά την σύσφιξή του.
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών σελλών παροχής θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης GGG50
και θα φέρουν εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 200µm. Το ελαστικό των προσφερόµενων
εξαρτηµάτων θα είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό και θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Το
υλικό κατασκευής των κοχλιών και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας.
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 σελλών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της βαφής των προσφερόµενων
σελλών εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.

18. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (Α.Τ. 129 - 133)
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης τουλάχιστον
GG25 και θα φέρουν εποξική βαφή κατάλληλη για πόσιµο νερό.
Το ελαστικό των προσφερόµενων εξαρτηµάτων θα είναι EPDΜ, ΝΒR ή άλλο κατάλληλο για
πόσιµο νερό και θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα.
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm.
Τα µεγέθη, οι διατοµές και τα χαρακτηριστικά των ειδικών τεµαχίων θα είναι σύµφωνα µε τον
πίνακα προϋπολογισµού µελέτης.
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 εξαρτηµάτων εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της βαφής των προσφερόµενων
εξαρτηµάτων εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό.
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Β. ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΑΣ Β
1. Λάστιχα
Τα λάστιχα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ελαστικό άριστης ποιότητας και αντοχής,
κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό, σε διαστάσεις και µήκη σύµφωνα µε τον πίνακα
προϋπολογισµού της µελέτης.
Ζητείται προσκόµιση πιστοποιητικού ISO 9001 και καταλληλότητας για πόσιµο νερό.
2. Μπαταρία Νιπτήρα
Βαρέως τύπου, ορειχάλκινη, µε αυτόµατη βαλβίδα νιπτήρα 1 ¼’’ και σπιράλ.
Ελάχιστη εγγύηση πέντε ετών.
3. Καζανάκι πλήρες
Καζανάκι πλάτης µε µηχανισµό.
Πλαστικό δοχείο µε εσωτερική επένδυση, ενδεικτικού τύπου φελιζόλ.
Γ. ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
Όπου αναφέρεται «ενδεικτικά» εννοείται απόκλιση ± 10%.
1. Τροχός 720 W 115 mm
Τροχός µε ενδεικτική ονοµαστική ισχύ κινήτηρα 720 W, διάµετρο δίσκου 115 mm, µικρή
περίµετρο λαβής (ενδεικτικά 180 mm) και βάρος χωρίς καλώδιο έως (ενδεικτικά) 2 Kg για
συνεχή και άνετη εργασία.
Προφυλακτήρας µε ασφάλεια περιστροφής για προστασία του χρήστη.
Λαστιχένιος δίσκος λείανσης Φ115, ποτηροειδής βούρτσα Φ75.
Παραδίδεται µαζί µε κάλυµα προστασίας, φλάτζα υποδοχής, παξιµάδι σύσφιξης, γαντζόκλειδο
και πρόσθετη χειρολαβή.
2. Αντλία Λυµµάτων
Χρήση για ελαφριά αστικά λύµατα.
Ενδεικτική µέγιστη παρoxή 16 m3/h και ενδεικτικό µέγιστο µανοµετρικό 10,2 m.
Μονοφασική ή τριφασική παροχή, ενσωµατωµένη θερµική προστασία στη µονοφασική παροχή.
Σώµα, πτερωτή αντλίας και φίλτρο από πολυµερές αντοχής.
Ανοξείδωτος άξονας.
Ο Συντάξας
Αγγελίδης Παναγιώτης
Υδραυλικός
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης
& Πολιτικής Προστασίας
Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΟΜΑ∆Α Α' (ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
1

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

142,00 €

710,00 €

2

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 73-80
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

150,00 €

750,00 €

3

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

155,00 €

775,00 €

4

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

155,00 €

775,00 €

5

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

165,00 €

495,00 €

6

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

200,00 €

600,00 €

7

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

220,00 €

220,00 €

8

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

290,00 €

290,00 €

9

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

375,00 €

375,00 €

10

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

405,00 €

405,00 €

11

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 315-325
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

680,00 €

680,00 €

12
13
14
15
16
17

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-67 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
72,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 70-80 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
78,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 80-100 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
85,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 95-115 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
100,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 115-135 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
105,00 €
ΜΗΚΟΥΣ 200MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 135-155 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
120,00 €

360,00 €
390,00 €
425,00 €
500,00 €
525,00 €
600,00 €

Σελίδα 49 από 61

ΑΔΑ: Ω3ΩΞΩ93-ΩΒΖ

18
19
20
21
22

ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 155-175 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 175-195 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 250MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 195-215 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 215-235 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM
ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 235-255 MM ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM
ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC

3

140,00 €

420,00 €

2

150,00 €

300,00 €

2

200,00 €

400,00 €

2

225,00 €

450,00 €

1

240,00 €

240,00 €

23

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

ΜΕΤΡΟ

120

4,00 €

480,00 €

24

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ

ΜΕΤΡΟ

90

6,50 €

585,00 €

25

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

5,50 €

110,00 €

26

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

7,50 €

150,00 €

27

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

9,00 €

135,00 €

28

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ110 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

12,50 €

125,00 €

29

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ125 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

18,00 €

180,00 €

30

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ140 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

20,00 €

200,00 €

31

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

23,00 €

115,00 €

32

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

40,00 €

120,00 €

33

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

80,00 €

80,00 €

400

0,60 €

240,00 €

100

0,90 €

90,00 €

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ PVC

34
35

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE
ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)
ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ
(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ)
ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

36

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ18Χ1,5
ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

100

5,00 €

500,00 €

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ50 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ63 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ90 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ110 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ125 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ140 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ200 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ225 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ250 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ

4,50 €
4,80 €
8,50 €
9,00 €
14,00 €
18,00 €
19,50 €
29,50 €
41,00 €
65,00 €

22,50 €
48,00 €
85,00 €
90,00 €
70,00 €
90,00 €
97,50 €
147,50 €
82,00 €
130,00 €

47

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2"
ΘΗΛ

48

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

1,50 €

300,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

1,50 €

300,00 €
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49
50
51
52
53
54
55

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4"
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2"
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
50
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
TAY
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ

2,50 €
2,50 €
2,50 €

250,00 €
250,00 €
200,00 €

2,50 €

200,00 €

2,50 €

200,00 €

4,00 €

200,00 €

6,00 €

120,00 €

56
57
58
59

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

2,20 €
2,20 €
4,00 €
4,00 €

44,00 €
44,00 €
40,00 €
40,00 €

60
61
62
63

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

10
10
5
5

1,80 €
2,50 €
2,50 €
4,00 €

18,00 €
25,00 €
12,50 €
20,00 €

64

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

6,00 €

180,00 €

65

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

5,80 €

174,00 €

66

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

9,00 €

225,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

8,50 €

212,50 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

20
20

6,00 €
8,00 €

120,00 €
160,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

11,00 €

550,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
5
5
50
10
10
2
2
2
50
50
2
2
50
50
20
15
5
5
5
5
2
2

75,00 €
10,00 €
40,00 €
1,20 €
2,40 €
3,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
1,50 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
1,50 €
2,50 €
1,20 €
1,80 €
3,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
1,30 €
1,80 €

150,00 €
50,00 €
200,00 €
60,00 €
24,00 €
30,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
75,00 €
125,00 €
6,00 €
10,00 €
75,00 €
125,00 €
24,00 €
27,00 €
15,00 €
5,00 €
7,50 €
10,00 €
2,60 €
3,60 €

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 1/2''
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 3/4''
ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15
ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 10ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 15ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 20ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1''
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΑΡΣ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΘΗΛ
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4''
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94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107

ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
3,00 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
1,00 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
1,50 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
2,00 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
1,00 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
1,50 €
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
2,00 €
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
175,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
180,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
200,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
260,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
360,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
420,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
460,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

6,00 €
10,00 €
7,50 €
6,00 €
10,00 €
7,50 €
6,00 €

875,00 €
540,00 €
400,00 €
260,00 €
360,00 €
420,00 €
460,00 €

108

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

125,00 €

625,00 €

109

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

130,00 €

390,00 €

110

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

145,00 €

290,00 €

111

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

200,00 €

200,00 €

112

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

280,00 €

280,00 €

113
114

115

116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
360,00 €
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ)
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
240,00 €
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟ∆Ι
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ (P.R.V.)
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆Α (P.R.V.) DN80, PN16
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
1.500,00 €
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30
(ΜΟΝΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 35Χ35
ΤΕΜΑΧΙΟ
(∆ΙΠΛΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1 1/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ280Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ315Χ3''
ΤΕΜΑΧΙΟ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

360,00 €
240,00 €

1.500,00 €

80

28,00 €

2.240,00 €

50

55,00 €

2.750,00 €

50
15
30
5
5
3
3
2
2
2
2

30,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
55,00 €
65,00 €
85,00 €
90,00 €
95,00 €
135,00 €
150,00 €

1.500,00 €
525,00 €
1.200,00 €
225,00 €
275,00 €
195,00 €
255,00 €
180,00 €
190,00 €
270,00 €
300,00 €
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129
130
131
132
133

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN80
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN100
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
DN65XDN80
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
DN80XDN100
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
DN100XDN125

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
1

50,00 €
60,00 €

100,00 €
60,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

40,00 €

80,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

45,00 €

45,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

60,00 €

60,00 €

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

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ΟΜΑ∆Α Β' (ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12Χ80 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΚΑΝΑΒΙ 1x4
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/2''
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 110
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 140
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 160
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 200
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 225
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 250
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΖΑΜΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125ML
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 200GR
ΤΕΜΑΧΙΟ
PRIMER 750ML
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 250ML
ΤΕΜΑΧΙΟ

37.285,20 €
8.575,60 €
45.860,80 €

50

1,50 €

75,00 €

50

1,50 €

75,00 €

50

1,50 €

75,00 €

5

5,00 €

25,00 €

100

0,08 €

8,00 €

100

0,10 €

10,00 €

50

0,15 €

7,50 €

50

0,20 €

10,00 €

50
50
50
30
25
20
10
10
50
50
1
2
20
1
4
6
2
1
1

1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €
2,00 €
4,00 €
60,00 €
10,00 €
8,00 €
30,00 €
40,00 €
4,00 €
20,00 €
15,00 €
8,00 €

50,00 €
75,00 €
100,00 €
75,00 €
75,00 €
100,00 €
80,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
60,00 €
20,00 €
160,00 €
30,00 €
40,00 €
24,00 €
40,00 €
15,00 €
8,00 €

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

1.637,50 €
376,63 €
2.014,13 €

ΟΜΑ∆Α Γ' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
161
162
163
164

ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ230 ΣΙ∆ΗΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125
ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
10
10
2

130,00 €
2,50 €
1,00 €
70,00 €

260,00 €
25,00 €
10,00 €
140,00 €
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΜΕΓΑΛΗ 1/2'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΙ τύπου ΚΝΙΠΕΞ 1'' / 45ο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10''
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8''
ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32''
ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ
ΦΤΥΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΣΜΑΣ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΣΑΠΑ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 50µ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΗ
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ115
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ230

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

40,00 €

80,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

33,00 €

66,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

42,00 €

84,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
3
2
4
2

27,00 €
9,00 €
8,00 €
150,00 €
30,00 €

54,00 €
27,00 €
16,00 €
600,00 €
60,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

10,00 €

200,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

10
10
5
30
20
20

9,50 €
9,30 €
8,80 €
2,50 €
1,00 €
2,30 €

95,00 €
93,00 €
44,00 €
75,00 €
20,00 €
46,00 €

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

1.995,00 €
458,85 €
2.453,85 €

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

40.917,70 €
9.411,08 €
50.328,78 €

Γενικό Σύνολο (οµάδων Α' - Γ') µε ΦΠΑ:
Πενήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά.
Ο Συντάξας
Αγγελίδης Παναγιώτης
Υδραυλικός
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης
& Πολιτικής Προστασίας
Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΟΜΑ∆Α Α' (ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
1

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-64
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

2

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 73-80
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

3

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 88-98
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

4

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 97-107
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

5

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 108-118
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

6

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 139-149
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

7

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 153-163
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 198-208
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

9

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 219-229
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

10

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 244-254
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

11

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 315-325
MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
12

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 57-67 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 200MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5
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13

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 70-80 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 200MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

14

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 80-100 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 200MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

15

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 95-115 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 200MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

16

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 115-135 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 200MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

17

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 135-155 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 250MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

18

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 155-175 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 250MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

19

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 175-195 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 250MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

20

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 195-215 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

21

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 215-235 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

22

ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ 235-255 MM ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 300MM

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC
23

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

ΜΕΤΡΟ

120

24

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ

ΜΕΤΡΟ

90

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ PVC
25

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ63 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

26

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ75 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

27

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ90 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

28

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ110 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

29

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ125 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

30

ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ140 Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

31

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

32

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

33

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

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ PE
34

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

ΜΕΤΡΟ

400

35

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

ΜΕΤΡΟ

100

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
36

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ18Χ1,5
ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

100

37
38
39

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ50 ΡΝ16
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ63 ΡΝ16
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ90 ΡΝ16

5
10
10

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Σελίδα 56 από 61

ΑΔΑ: Ω3ΩΞΩ93-ΩΒΖ

40
41
42
43
44
45
46

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ110 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ125 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ140 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ200 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ225 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ250 ΡΝ16
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ

47

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
200
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2"
ΤΕΜΑΧΙΟ
200
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4"
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2"
ΤΕΜΑΧΙΟ
80
ΘΗΛ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
50
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
TAY
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

60
61
62
63

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

10
10
5
5

64

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

65

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

66

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΑΡΣ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

20
20

67
68
69

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΘΗΛ Χ
ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 1/2''
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 3/4''

70

ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ DN15

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x3/4''
ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x1/2''
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 10ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 15ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 20ΜΜ
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4"
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1''
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 1/2''

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
5
5
50
10
10
2
2
2
50
50
2
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
50
ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
50
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
15
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΑΡΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΘΗΛ
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 3/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
5
ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
3
ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

101

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

102

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

103

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

104

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

105

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

106

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

107

ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

108

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

109

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

110

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

111

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

112

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

113
114

115

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ)
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟ∆Ι
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ (P.R.V.)
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΛΕΙ∆Α (P.R.V.) DN80, PN16
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

116

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30
(ΜΟΝΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

117

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 35Χ35
(∆ΙΠΛΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125

ΤΕΜΑΧΙΟ

50
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1 1/4''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1 1/2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ280Χ2''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ315Χ3''
ΤΕΜΑΧΙΟ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN80
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN100
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
DN65XDN80
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
DN80XDN100
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
DN100XDN125

50
15
30
5
5
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1

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

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

ΟΜΑ∆Α Β' (ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ)
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12Χ80 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΣΕΤ ΒΙ∆Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΟ∆ΕΛΛΑ
ΚΑΝΑΒΙ 1x4
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
3/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/4''
ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
1/2''
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 110
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 140
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 160
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 200
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 225
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 250
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΖΑΜΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125ML
ΤΕΜΑΧΙΟ
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158
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ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 200GR
PRIMER 750ML
ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 250ML

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
1
1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ B'
ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ B')
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ B'
ΟΜΑ∆Α Γ' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ230 ΣΙ∆ΗΡΟΣ
∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125
ΤΣΙΜΠΙ∆Α 2'' / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 1/2" / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΜΕΓΑΛΗ 1/2'' / 45ο ΤΥΠΟΥ
ROTHENBERGER
ΤΣΙΜΠΙ∆ΑΚΙ τύπου ΚΝΙΠΕΞ 1'' / 45ο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ 10''
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ 8''
ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 10'' - 32''
ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ
ΦΤΥΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΣΜΑΣ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΣΑΠΑ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 50µ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΗ
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ115
∆ΙΣΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ230
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ'
ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΑΣ Γ')
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ'
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α' - Γ'
ΦΠΑ (ΟΜΑ∆ΩΝ Α' - Γ')
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α' - Γ'

Γενικό Σύνολο (οµάδων Α' - Γ') µε ΦΠΑ:
………………………………………………………………………………………….
……..................................……..................................……..................................……....
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ηµεροµηνία …../…../……….
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Στάϊκος Θεόδωρος
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
5. Καλαφατέλης Ιωάννης
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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