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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ  

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ                   3  / 2015  

ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

ΣΜΖΜΑ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
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ΦΟΡΔΑ   : 

 

ΓΖΜΟ  ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ   : 

 

«Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   : 

 

5 8 . 0 0 0 , 0 0  Δ Τ Ρ Ω  

K.A. 25.6662.01 43.000,00 Ευρώ 

K.A. 25.6662.04 15.000,00 Ευρώ 
 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΣΩΖ : 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

ΤΝΣΑΞΑ : 

(Γηα ην Σκήκα Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ) 

 

ΔΛΔΝΖ  ΠΟΤΦΣΑ 

ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ» 

Αξ. Μειέηεο :   3 /2015  
 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ    Δ Κ Θ Δ  Ζ   

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ 58.000,00 ΔΤΡΩ καδί κε ηνλ αλαινγνχληα 

Φ.Π.Α. (23%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηηο 

εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. Σα ππφ 

πξνκήζεηα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζηελ Απνζήθε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ 

αλαγθψλ εθηέιεζεο έξγσλ απηεπηζηαζίαο θαη εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο ησλ νηθηζκψλ.  Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηα 

θάησζη είδε: 

Α/Α ΟΝΑΜΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Α. Σ. ΜΟΝ.ΜΔΣ. ΠΟΟΣΖΣΔ 

Ο Μ Α Γ Α     Α   (ΤΓΡΔΤΖ - ΑΡΓΔΤΖ  - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ)   

1 Αγσγφο ΡΔ, Φ63, 10atm ζε θαξνχιηα 100κέηξσλ    κ.κ. 200 

2 Αγσγφο ΡΔ, Φ90, 10atm ζε θαξνχιηα 100κέηξσλ    κ.κ. 3900 

3 Αγσγφο χδξεπζεο PVC, Φ63, 10atm    κ.κ. 90 

4 Αγσγφο χδξεπζεο PVC, Φ90, 10atm    κ.κ. 60 

5 Αγσγφο χδξεπζεο PVC, Φ125 10atm    κ.κ. 30 

6 Αγσγφο χδξεπζεο PVC, Φ160, 10atm    κ.κ. 30 

7 Αγσγφο Απνρέηεπζεο 41 Φ125   κ.κ. 60 

8 Αγσγφο Απνρέηεπζεο 41 Φ160   κ.κ. 12 

9 Αγσγφο Απνρέηεπζεο 41 Φ200   κ.κ. 12 

10 
Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηέο DN50 10Αtm 

βακέλεο κε επνμεηθή βαθή 
  ηεκ. 3 

11 
Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηέο DN80 10Αtm 

βακέλεο κε επνμεηθή βαθή 
  ηεκ. 2 

12 
Γηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηέο DN100 10Αtm 

βακέλεο κε επνμεηθή βαθή 
  ηεκ. 1 

13 Γηθιείδεο επζέσλ άθξσλ DN50 10Atm   ηεκ. 2 

14 Γηθιείδεο επζέσλ άθξσλ DN80 10Atm   ηεκ. 2 

15 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1/2'' Θει.-Θει.   ηεκ. 80 

16 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1/2'' αξζ.-Θει.   ηεκ. 40 

17 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 3/4'' Θει.-Θει.   ηεκ. 50 

18 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 3/4'' αξζ.-Θει.   ηεκ. 30 
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19 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1'' Θει.-Θει.   ηεκ. 25 

20 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1'' αξζ.-Θει.   ηεκ. 15 

21 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1 1/4'' Θει.-Θει.   ηεκ. 20 

22 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 1 1/2'' Θει.-Θει.   ηεκ. 10 

23 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 2'' Θει.-Θει.   ηεκ. 10 

24 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 2 1/2'' Θει.-Θει.   ηεκ. 5 

25 Γηαθφπηεο ζθαηξηθφο νιηθήο ξνήο 3'' Θει.-Θει.   ηεκ. 4 

26 Βάλα νξεηράιθηλε  1 1/2''   ηεκ. 10 

27 Βάλα νξεηράιθηλε  2''   ηεκ. 15 

28 Βάλα νξεηράιθηλε  2 1/2''   ηεκ. 15 

29 Βάλα νξεηράιθηλε  3''   ηεκ. 6 

30 Κάλνπια ζθαηξηθή ½" (βξχζε αληηπαγσηηθή)   ηεκ. 60 

31 Κάλνπια ζθαηξηθή ¾" (βξχζε αληηπαγσηηθή)   ηεκ. 40 

32 Γσλία νξεηράιθηλε 1/2''  αξζεληθφ - ζειπθφ   ηεκ. 150 

33 Γσλία νξεηράιθηλε 3/4''  αξζεληθφ - ζειπθφ   ηεκ. 100 

34 Γσλία νξεηράιθηλε 1''  αξζεληθφ - ζειπθφ   ηεκ. 50 

35 Γσλία γαιβαληδέ 1 1/4'' ζειπθφ - ζειπθφ   ηεκ. 20 

36 Γσλία γαιβαληδέ 1 1/2'' ζειπθφ - ζειπθφ   ηεκ. 15 

37 Γσλία γαιβαληδέ 2'' ζειπθφ - ζειπθφ   ηεκ. 20 

38 Γσλία γαιβαληδέ 2 1/2'' ζειπθφ - ζειπθφ   ηεκ. 10 

39 Σαπ νξεηράιθηλν 1/2''    ηεκ. 60 

40 Σαπ νξεηράιθηλν 3/4''     ηεκ. 40 

41 Σαπ νξεηράιθηλν 1''     ηεκ. 20 

42 Σαπ γαιβαληδέ 1 1/4''   ηεκ. 10 

43 Σαπ γαιβαληδέ 1 1/2''    ηεκ. 10 

44 Σαπ γαιβαληδέ 2''    ηεκ. 15 

45 Σαπ γαιβαληδέ 2 1/2''    ηεκ. 5 

46 

Δηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα (ελσηηθά, ηαπ, δηκπψ,θνιάξα, 

θιάληδεο θιπ ) απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ειεθηξνζηαηηθά 

βακέλν κε επνμεηθή βαθή 

  Kgr 3.400,00 

47 
Τδξφκεηξα 3/4'' πγξνχ ηχπνπ πνιιαπιήο ξηπήο θιάζεο C  

120mm 
  ηεκ.  15 

48 
Τδξφκεηξα 1/2'' πγξνχ ηχπνπ πνιιαπιήο ξηπήο θιάζεο C  

110mm 
  ηεκ.  15 

49 Πιαζηηθά θξεάηηα 25x25x50cm γηα πδξφκεηξα   ηεκ.  25 

50 Νίπει νξεηράιθηλα 1/2΄΄   ηεκ. 200 

51 Νίπει νξεηράιθηλα 3/4΄΄   ηεκ. 100 

52 Νίπει νξεηράιθηλα 1΄΄   ηεκ. 30 

53 Νίπει 1 1/4'' γαιβαληζκέλν   ηεκ. 20 

54 Νίπει 1 1/2'' γαιβαληζκέλν   ηεκ. 20 

55 Νίπει 2'' γαιβαληζκέλν   ηεκ. 30 

56 Νίπει 2 1/2'' γαιβαληζκέλν   ηεκ. 30 
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57 Νίπει 3'' γαιβαληζκέλν   ηεκ. 5 

58 Ραθφξ ΡΔΥ Αξζεληθφ Φ18x1/2x2,5   ηεκ. 400 

59 Ραθφξ ΡΔΥ Αξζεληθφ Φ22x3/4x3,0   ηεκ. 350 

60 Ραθφξ ΡΔΥ Αξζεληθφ Φ28x1x3,0   ηεκ. 100 

61 Ραθφξ ΡΔΥ Αξζεληθφ Φ32x1x3,0   ηεκ. 40 

62 Ραθφξ ΡΔΥ ζειπθφ Φ18x1/2x2,5   ηεκ. 258 

63 Ραθφξ ΡΔΥ ζειπθφ Φ22x3/4x3,0   ηεκ. 200 

64 Ραθφξ ΡΔΥ Θειπθφ Φ28x1x3,0   ηεκ. 40 

65 Ραθφξ ΡΔΥ ζειπθφ Φ32x1x3,0   ηεκ. 30 

66 Ραθφξ ζχλδεζεο ΡΔΥ Φ18x18x2,5   ηεκ. 150 

67 Ραθφξ ζχλδεζεο ΡΔΥ Φ22x22x3,0   ηεκ. 100 

68 Ραθφξ ζχλδεζεο ΡΔΥ Φ28x28x3,0   ηεκ. 30 

69 Ραθφξ ζχλδεζεο ΡΔΥ Φ32x32x3,0   ηεκ. 30 

70 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ40x1 1/4'' Αξζεληθά   ηεκ. 10 

71 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ50x1 1/2'' Αξζεληθά   ηεκ. 10 

72 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ63x2'' Αξζεληθά   ηεκ. 6 

73 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ40x40 πλδέζεσο   ηεκ. 15 

74 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ50x50 πλδέζεσο   ηεκ. 10 

75 Ραθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ΡΔ Φ63x63 πλδέζεσο   ηεκ. 10 

76 Ραθφξ ηερληθήο ζχζθημεο ηδεξνζσιήλα 1/2 Αξζεληθφ   ηεκ. 40 

77 Ραθφξ ηερληθήο ζχζθημεο ηδεξνζσιήλα 3/4 Αξζεληθφ   ηεκ. 30 

78 Ραθφξ ηερληθήο ζχζθημεο ηδεξνζσιήλα 1/2 ζειπθφ   ηεκ. 40 

79 Ραθφξ ηερληθήο ζχζθημεο ηδεξνζσιήλα 3/4 ζειπθφ   ηεκ. 30 

80 πζηνιή Ακεξηθήο νξεηρ. 3/4x1/2΄΄   ηεκ. 100 

81 πζηνιή Ακεξηθήο νξεηρ. 1x1/2΄΄   ηεκ. 50 

82 πζηνιή Ακεξηθήο νξεηρ. 1x3/4''   ηεκ. 50 

83 πζηνιή Ακεξηθήο 1 1/2Υ 1 1/4΄΄ Γαιβαληδέ   ηεκ. 10 

84 πζηνιή Ακεξηθήο 2Υ1΄΄ Γαιβαληδέ   ηεκ. 20 

85 πζηνιή Ακεξηθήο 2Υ1 1/2΄΄ Γαιβαληδέ   ηεκ. 15 

86 πζηνιή Ακεξηθήο 2 1/2 Υ 2΄΄ Γαιβαληδέ   ηεκ. 15 

87 πζηνιή Ακεξηθήο 3Υ2 1/2΄΄ Γαιβαληδέ   ηεκ. 5 

88 Κνιιάξα θνκπιέ Φ63x 3/4''   ηεκ. 60 

89 Κνιιάξα θνκπιέ Φ90x 3/4''   ηεκ. 40 

90 
σιήλαο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνπκπφξακα) 

Φ18x2,5mm 
  m 500 

91 
σιήλαο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνπκπφξακα) 

Φ22x3,0mm 
  m 400 

92 
σιήλαο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνπκπφξακα) 

Φ28x3,0mm 
  m 300 

93 
σιήλαο δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ (ηνπκπφξακα) 

Φ32x3,0mm 
  m 200 

94 Γσλίεο Φ63/10atm 45o   ηεκ. 10 

95 Γσλίεο Φ63/10atm 90o   ηεκ. 10 
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96 Γσλίεο Φ90/10atm 90o   ηεκ. 10 

97 Γσλίεο 45κνηξψλ Φ200 PVC 41    ηεκ. 5 

98 Μαλζφλ Φ63 / 10 atm   ηεκ. 80 

99 Μαλζφλ Φ90 / 10 atm   ηεκ. 30 

100 Μαλζφλ Φ110 / 10 atm   ηεκ. 10 

101 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ60   ηεκ. 50 

102 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ63   ηεκ. 200 

103 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ80   ηεκ. 50 

104 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ90   ηεκ. 100 

105 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ100   ηεκ. 20 

106 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ110   ηεκ. 50 

107 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ140   ηεκ. 100 

108 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ160   ηεκ. 100 

109 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ200   ηεκ. 60 

110 Λάζηηρα γηα δηκπψ Φ225   ηεκ. 50 

111 Λάζηηρα PVC Φ63   ηεκ. 300 

112 Λάζηηρα PVC Φ90   ηεκ. 150 

113 Λάζηηρα PVC Φ110   ηεκ. 50 

114 Λάζηηρα PVC Φ200   ηεκ. 10 

115 Φιάληδα ειαζη. Φ63    ηεκ. 100 

116 Φιάληδα ειαζη. Φ90   ηεκ. 50 

117 Φιάληδα ειαζη. Φ110   ηεκ. 20 

118 Φιάληδα ειαζη. Φ140   ηεκ. 20 

119 Φιάληδα ειαζη. Φ160   ηεκ. 10 

120 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ10Υ120   ηεκ. 300 

121 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ12Υ120   ηεκ. 150 

122 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ12Υ140   ηεκ. 100 

123 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ12Υ200   ηεκ. 150 

124 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ12Υ250   ηεκ. 150 

125 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ14Υ60   ηεκ. 250 

126 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ16Υ70   ηεκ. 200 

127 Βίδεο Γαιβαληδέ κε παμηκάδη  Μ16Υ90   ηεκ. 100 

128 Ρνδέιεο 17mm   ηεκ. 500 

129 Σαηλία ηεθιφλ κεγάιν   ηεκ. 20 

130 Σαηλία ηεθιφλ κηθξφ   ηεκ. 50 

131 Νήκα LOCTITE 150κ.   ηεκ. 20 

132 Καπάθη θξεαηίνπ D 400 απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν Φ600   ηεκ. 3 

133 ράξα νκβξίσλ C250 58x96   ηεκ. 3 

134 ράξα νκβξίσλ D400 58x97   ηεκ. 3 

135 Γσλία απνρέηεπζεο  45κνηξψλ Φ100    ηεκ. 5 

136 Γσλία απνρέηεπζεο 45κνηξψλ Φ110   ηεκ. 5 

137 Γσλία απνρέηεπζεο  45κνηξψλ Φ125   ηεκ. 5 
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138 Γσλία απνρέηεπζεο  45κνηξψλ Φ160   ηεκ. 5 

139 Γσλία ππνλφκνπ  90κνηξψλ Φ100    ηεκ. 5 

140 Γσλία ππνλφκνπ  90κνηξψλ Φ110   ηεκ. 5 

141 Γσλία ππνλφκνπ  90κνηξψλ Φ125   ηεκ. 5 

142 Γσλία ππνλφκνπ  90κνηξψλ Φ160   ηεκ. 5 

143 Καιχκαηα θξεαηίσλ Β125 40Υ40   ηεκ. 20 

144 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 63  SDR 11 1α ηεκ. 80 

145 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 90  SDR 11 1β ηεκ. 40 

146 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 110  SDR 11 1γ ηεκ. 15 

147 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 125  SDR 11 1δ ηεκ. 10 

148 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 140  SDR 11 1ε ηεκ. 5 

149 Ηιεθηξνζχλδεζκνο (ειεθηξνκνχθα) PE 100  DN 160  SDR 11 1ζη ηεκ. 5 

150 Σαπ ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 63  SDR 11 2α ηεκ. 15 

151 Σαπ ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 90  SDR 11 2β ηεκ. 10 

152 Σαπ ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 110  SDR 11 2γ ηεκ. 5 

153 πζηνιηθφ ηαπ DN 90 x 63 x 90 PE 100 SDR 11 3α ηεκ. 10 

154 Γσλία 90
ο ηλεκηποζύνηηξηρ PE 100  DN 63  SDR 11 4α ηεκ. 20 

155 Γσλία 90
ο ηλεκηποζύνηηξηρ PE 100  DN 90  SDR 11 4β ηεκ. 10 

156 Γσλία 90
ο ηλεκηποζύνηηξηρ PE 100  DN 110  SDR 11 4γ ηεκ. 5 

157 Γσλία 90
ο ηλεκηποζύνηηξηρ PE 100  DN 125  SDR 11 4δ ηεκ. 5 

158 
Γσλία 45

ο ηλεκηποζύνηηξηρ εςθέων άκπων PE 100  DN 63  

SDR 11 
5α ηεκ. 5 

159 
Γσλία 45

ο ηλεκηποζύνηηξηρ εςθέων άκπων PE 100  DN 90  

SDR 11 
5β ηεκ. 5 

160 
Γσλία 45

ο ηλεκηποζύνηηξηρ εςθέων άκπων PE 100  DN 110  

SDR 11 
5γ ηεκ. 5 

161 πζηνιή ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 90 x 63  SDR 11 6α ηεκ. 12 

162 πζηνιή ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 110 x 90  SDR 11 6β ηεκ. 5 

163 πζηνιή ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 110 x 63  SDR 11 6γ ηεκ. 5 

164 πζηνιή ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 125 x 90  SDR 11 6δ ηεκ. 3 

165 Πψκα ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 63  SDR 11 7α ηεκ. 15 

166 Πψκα ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 90  SDR 11 7β ηεκ. 10 

167 Πψκα ειεθηξνζχληεμεο PE 100  DN 110  SDR 11 7γ ηεκ. 5 

168 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 63 

x 3/4'' SDR 11 
8α ηεκ. 15 

169 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 63 

x 1'' SDR 11 
8β ηεκ. 5 

170 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 90 

x 3/4'' SDR 11 
8γ ηεκ. 15 

171 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 90 

x 1'' SDR 11 
8δ ηεκ. 10 

172 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 

110 x 3/4'' SDR 11 
8ε ηεκ. 6 
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173 
έια ειεθηξνζχληεμεο κε ζπείξσκα ζειπθφ PE 100  DN 

110 x 1'' SDR 11 
8ζη ηεκ. 4 

174 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 63 SDR 11 9α ηεκ. 30 

175 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 90 SDR 11 9β ηεκ. 20 

176 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 110 SDR 11 9γ ηεκ. 18 

177 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 125 SDR 11 9δ ηεκ. 10 

178 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 140 SDR 11 9ε ηεκ. 6 

179 Λαηκφο ΡΔ 100 DN 160 SDR 11 9ζη ηεκ. 4 

180 Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 63 κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα 10α ηεκ. 30 

181 Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 90 κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα 10β ηεκ. 20 

182 
Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 110 κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα 
10γ ηεκ. 12 

183 
Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 125 κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα 
10δ ηεκ. 6 

184 
Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 140 κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα 
10ε ηεκ. 4 

185 
Φιάληδα ραιχβδηλε ΡΝ 16  DN 160 κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα 
10ζη ηεκ. 4 

186 

Μεραλή ειεθηξνζχληεμεο θνξεηή 2000 W  8-48 V  IP 54 κε 

δπλαηφηεηα ζπγθφιιεζεο αγσγψλ απφ DN 20 - 160 mm θαη 

ρσξεηηθφηεηα κλήκεο κεγαιχηεξεο απφ 300 αλαθνξέο 

11 ηεκ. 1 

Ο Μ Α Γ Α     Β   (ΣΗΜΔΝΣΟΠΡΟΪΟΝΣΑ)       

187 Σζηκεληνζσιήλα Φ40εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ    ηεκ. 15 

188 Σζηκεληνζσιήλα Φ40εθ. θαη κήθνπο 0,50 κέηξνπ    ηεκ. 4 

189 Σζηκεληνζσιήλα Φ50εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ    ηεκ. 6 

190 Σζηκεληνζσιήλα Φ60εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ    ηεκ. 6 

191 Σζηκεληνζσιήλα Φ60εθ. θαη κήθνπο 0,50 κέηξνπ    ηεκ. 4 

192 Σζηκεληνζσιήλα Φ100εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ    ηεκ. 5 

193 Σζηκεληνζσιήλα Φ125εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ    ηεκ. 6 

194 Φξεάηην θψλνο Φ120/60εθ. θαη κήθνπο 1,00 κέηξνπ   ηεκ. 4 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

α.   Ο Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ      

      19/η.Α/1995). 

β.    Η Τπ..Απφθαζε 11389/8-3-1993 «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο  

       Απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ 185/η.Β/1993). 

γ)    Ο Ν. 2362/95, άξζξν 83 θαη ε Τ.Α 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ-1291/Β/11-8-2010). 

δ)   Ο Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 
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ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

Γεληθνί Όξνη 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη πνζόηεηεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ελδεηθηηθέο, δηόηη δελ 

κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη αθξηβείο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Ωο εθ ηνύηνπ πξνβιέπεηαη από ηα πκβαηηθά Σεύρε ηεο πξνκήζεηαο ε δπλαηόηεηα 

απμνκείσζεο ησλ επηκέξνπο πνζνηήησλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ πιηθώλ. 

Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνύλ όιεο νη πνζόηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα όιν ην 

πνζόλ ηεο ζύκβαζεο. 

Σα πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ ζπζθεπαζκέλα κε ηε κέγηζηε δπλαηή επηκέιεηα γηα ηελ 

απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ησλ πάζσλ ή ηεο εμσηεξηθήο ηνπο επέλδπζεο (ζε φζα ππάξρεη). ε 

πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθψλ ηξαπκαηηζκέλσλ ζηε βαθή ή ζηα πάζα ηνπο (κε αλεθηφ φξην 

θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο) ζα επηζηξέθνληαη σο απαξάδεθηα ζηνλ 

πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε. 

Όια ηα πιηθά ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζίαο ηνπο, ηελ 

ηάμε πνηφηεηαο, ηελ ηάμε δηαινγήο θαη δείγκαηα εθφζνλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπο. Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία ηα ζηνηρεία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη βεβαηψζεηο ηνπο φηη ηα παξαδηδφκελα πιηθά εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο 

πνηφηεηαο ηεο κειέηεο ζπλνδεπφκελεο απφ αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

δεηνχκελα πξφηππα. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Η πξνκήζεηα  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  Γεκνηηθνχο Πφξνπο  πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015. Η ζπλνιηθή δαπάλε βαξχλεη ηνπο θάησζη Κ.Α. 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ  κε ηηο αληίζηνηρεο ζε απηνχο πηζηψζεηο:   

Κ.Α. 2015 ΠΙΣΩΗ 

25.6662.01 43.000,00 
25.6662.04 15.000,00 

 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ πξφρεηξν  

δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Τ.Α 

11389/93 πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α, ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο απηήο εγθπθιίνπο, φπνπ απηέο δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην Ν.2286/95. 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

       Υξπζφ  27 – 2 - 2015                           Υξπζφ  26 – 2 - 2015                             

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

      Σερληθψλ Τπεξεζηψλ                  

                      

 

 

 

ΒΑΙΛΗ  ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ                             ΔΛΔΝΗ  ΠΟΤΦΣΑ 

        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                           Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :  

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ» 

 

 

Αξ. Μειέηεο :  3 /2015 

 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Σα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ είλαη δεζκεπηηθά γηα 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη έρνπλ σο παξαθάησ :     

 

ΟΜΑΓΑ Α (ΤΓΡΔΤΖ – ΑΡΓΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ)  

 

φια ηα πιηθά ηεο κειέηεο πνπ πξννξίδνληαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε λεξφ δηθηχσλ ππφ 

πίεζε (Α/α: 1-6, 10-48, 50-100, 144-185), ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ. Η 

θαηαιιειφηεηά ηνπο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο (ή κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή) ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο.   

Όια ηα είδε ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα απηήο. 

Καλέλα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα έρεη νπή ή ζρηζκή, 

νξαηή ή επνπισκέλε κε νπνηνδήπνηε επνπισηηθφ πιηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε 

χπαξμε ηέηνησλ εμαξηεκάησλ, φιε ε παξηίδα ησλ εμαξηεκάησλ επηζηξέθεηαη σο απαξάδεθηε 

ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε.  

 

ΩΛΖΝΩΔΗ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ (PE) 3εο ΓΔΝΗΑ (PE100, MRS10, ζ=8MPa) 

Α/α 1 έσο θαη 2: σιελψζεηο απφ πνιπαηζπιέλην 3 γεληάο γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο, 

κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 16 bar θαη ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην πξνηχπνπ ξrΔΝ 12201 

Ρarts 1-7 κε ηίηιν «Ρlastic piping systems for water supply– Polyethylene (PE.)». Σν ρξψκα 

ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ 

πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΗSΟ 9001:2008 θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζα παξαδνζεί 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ.   

Σα Άξζξα 1 θαη 2 ηεο κειέηεο αθνξνχλ ζε αγσγνχο ΡΔ Φ63 θαη Φ90 νη νπνίνη ζα 

παξαδνζνχλ ζε θαξνύιηα ησλ 100 κέηξσλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ.. 

  

ΩΛΖΝΔ ΑΠΟ PVC 10Αtm 

α) Οη ζσιήλεο απφ PVC πίεζεο γηα χδξεπζε ζα παξάγνληαη θαη ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα DIΝ 8061/8062, 19532 θαη ΔΛΟΣ 474 θαζψο θαη ΔΝ1452-2.  

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ (πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή)  ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 681. 
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  Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ λα πξνζθνκίζεη,  

πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ησλ ζσιήλσλ γηα πόζηκν λεξό από έγθπξν Οξγαληζκό ή  

ηλζηηηνύην ρώξαο Δ.Δ.  

 Ο Γήκνο κπνξεί θαη κε έμνδα ηνπ παξαγσγνχ λα δηεμάγεη ειέγρνπο ζε νπνηνδήπνηε  

επίζεκν εξγαζηήξην - ρεκείν απξνεηδνπνίεηα νπνηαδήπνηε ψξα. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα 

κεηαθεξζνχλ θαη λα απνζεθεπζνχλ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ αιινησζνχλ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ISO 

9001:2008 ρώξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο από Σξίην Αλεμάξηεην Φνξέα ζην νπνίν λα θαίλεηαη όηη ε παξαγσγή ησλ 

ζσιήλσλ PVC-U γίλεηαη κε ρξήζε νξγαληθώλ ζηαζεξνπνηεηώλ – ειεύζεξσλ κνιύβδνπ 

θαη κεηάιισλ. 

  Δπίζεο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πηζηνπνηεηηθό όηη ην εξγνζηάζην 

πξέπεη λα δηαζέηεη ζήκα ζπκκόξθσζεο γηα ηνπο ζσιήλεο PVC, κε ην νπνίν ηξίηνο θνξέαο 

πηζηνπνηεί  

δηαξθψο ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ πίεζεο.  

 

ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΤΡΣΟΤ ΔΛΑΣΗΚΖ ΔΜΦΡΑΞΖ ΦΛΑΝΣΕΩΣΔ  

Οη δηθιείδεο ζχξηνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG40 θαηά 

DΙΝ1693  

θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε 16atm., ζα έρνπλ αλνμείδσην άμνλα, ζηεγαλνπνίεζε κε oring  

θαη επνμεηδηθή βαθή 200 κηθξψλ ςεπδαξγπξηθήο βάζεο. 

Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ISO 9001:2008 ρώξαο κέινπο ηεο  

Δ.Δ., κε ζήκαλζε C.E., θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ GJS-400-15, IS02531/EN545 από Σξίην Αλεμάξηεην 

Φνξέα. 

 

ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ ΔΗΓΖ : ΒΑΝΔ ΦΑΗΡΗΚΔ  - ΚΑΝΟΤΛΔ –  ΓΩΝΗΔ -ΡΑΚΟΡ -  

ΝΗΠΔΛ  

Οη βάλεο ζθαηξηθέο (ball valve), ηα Νίπει, νη νξεηράιθηλεο γσλίεο, ηα νξεηράιθηλα ξαθφξ 

κεραληθήο ζχζθημεο, ηα νξεηράιθηλα ξαθφξ πιαζηηθνχ ζσιήλα, ηα νξεηράιθηλα ξαθφξ 

ζηδεξνζσιήλα θαη γεληθά φια ηα νξεηράιθηλα είδε ζα είλαη εξγνζηαζίνπ ρψξαο κέινπο ηεο 

Δ.Δ. 

Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ πνπ ζα  αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξόηππεο 

πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ  ΔΝ 12164-12165-12168, CW617N. 

Βάλα ζθαηξηθή (ηχπνπ ball-valve), νιηθήο ξνήο, κε δχν εζσηεξηθά (ζειπθά) ζπεηξψκαηα, 

δηαθφξσλ δηακέηξσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ciberio ή άιιεο εηαηξίαο κε αλψηεξα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο δελ είλαη απηφ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ ζα πξέπεη απφ ην πξνζπέθηνπο ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ππνβιεζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπ ππνςεθίνπ λα πξνθχπηνπλ ηα αλψηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  Οη βάλεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο  απφ νξείραιθν ζθπξειαηεκέλεο ελ ζεξκψ, αληνρήο ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -

20oC εσο  120oC. Οη βάλεο ζα είλαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη 

ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 12165, DIN EN ISO 228, 

CW617N 
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 Κάλνπια (βξχζε) ζθαηξηθή  δηακέηξσλ  ½’’ θαη ¾’’, κε εμσηεξηθφ (αξζεληθφ) ζπείξσκα 

ζχλδεζεο ζε ζσιήλσζε θαη ππνδνρή ειαζηηθνχ ζσιήλα ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ciberio ή άιιεο 

εηαηξίαο κε αλψηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο δελ 

είλαη απηφ ηνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζα πξέπεη απφ ην πξνζπέθηνπο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ππνβιεζεί 

κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ λα πξνθχπηνπλ ηα αλψηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 ΒΗΓΩΣΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ (ΣΑΤ - ΤΣΟΛΔ – ΓΩΝΗΔ -ΝΗΠΔΛ) 

Σα βηδσηά γαιβαληδέ εμαξηήκαηα ζα είλαη Δπξσπατθνχ Δξγνζηαζίνπ κε ηα αληίζηνηρα  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO 9001:2008. 

Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ISO 9001:2008 ρψξαο κέινπο ηεο  

Δ.Δ. θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ απφ έγθπξν Οξγαληζκφ ή  

ηλζηηηνχην ρψξαο Δ.Δ. 

 

 ΔΗΓΗΚΑ ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 

Σα εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα είλαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 16atm θαη ζα είλαη  

θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG40 θαηά DIN1693 κε επνμεηδηθή βαθή (ελσηηθά, 

ηαπ, θακπχιεο, θνιάξα, ζπζηνιέο) ή απφ θαηφ ρπηνζίδεξν GG25 (δηκπψ, θιάληδεο, 

θιαληδνθεθαιέο, ηάπεο, θξεάηηα) θαη ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO 

9001:2008 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ρώξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

Εηκπώ ζπζηνιηθά ή κε, ρπηά δηπιά πιήξε κε θνριίεο ζχζθημεο θαη ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δίθηπν χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ηε πξνδηαγξαθή IS02531/EN545 

Κνιάξν πδξνιεςίαο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, βαξέσο ηχπνπ, κε 4 θνριίεο 

ζχζθημεο θαη εζσηεξηθή επέλδπζε κε ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο, θαηάιιειν γηα ζσιήλεο 

δηαζηάζεσλ Φ63Υ1/2’’, Φ63Υ3/4’’, Φ63Υ1’’ , Φ90Υ1/2’’, Φ160Υ1/2’’, Φ160Υ1’’,Φ160Υ4’’ 

Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ISO 9001:2008 ρώξαο κέινπο ηεο  

Δ.Δ. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηεο βαθήο γηα πόζηκν λεξό από έγθπξν  

Οξγαληζκό ή ηλζηηηνύην ρώξαο Δ.Δ.  

 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ¾’’ ΚΑΗ ½’’ 

 Τδξφκεηξα πγξνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο ξηπήο, θιάζεσο C κε κήθε 120mm θαη 110κκ 

αληίζηνηρα. 

 Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ρψξαο κέινπο ηεο  

Δ.Δ. θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό απφ έγθπξν  

Οξγαληζκφ ή ηλζηηηνχην ρψξαο Δ.Δ.  

 

ΦΡΔΑΣΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ 

Φξεάηην πιαζηηθφ ρσξίο ππζκέλα, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 50 x 25 x 30 cm (βάζνο 30cm), 

πιήξεο κε πιαζηηθφ θαπάθη (ρξψκαηνο γθξη ή πξάζηλνπ), εληζρπκέλν κε λεχξα, πνπ θνπκπψλεη 

ζε εηδηθή παηνχξα ηνπ θξεαηίνπ.  
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ΠΛΑΣΗΚΟ ΩΛΖΝΑ ΓΗΚΣΤΩΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ  

σιήλεο ηχπνπ ηνπκπφξακα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο απφδνζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 

16 atm,  θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο  ΔΝ 12201/2. 

Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 18mmθαη πάρνπο 2,5mm 

Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 22mm θαη πάρνπο 3,0mm  

Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 28mm θαη πάρνπο 3,0mm 

Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 32mm θαη πάρνπο 3,0mm 

 

ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ - ΦΛΑΝΣΕΔ 

Διαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλνπνηήζεσο γηα  ζσιήλεο πίεζεο θαηά ΔΝ 681-1 απφ ζπλζεηηθφ 

θανπηζνχθ, θαηάιιεινη γηα θαηαζθεπή δηθηχνπ  χδξεπζεο 

 

ΜΑΝΟΝ PVC – ΚΑΜΠΤΛΔ ΠΗΔΖ PVC  

Σα πιαζηηθά εμαξηήκαηα PVC ζα είλαη εξγνζηαζίνπ ρψξαο κέινπο Δ.Δ.  

   Γηα ηα πιαζηηθά εμαξηήκαηα πίεζεο γηα χδξεπζε ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο θαηά ΔΝ 1452-2  

θαζψο θαη ηα παιαηά πξφηππα DIN 80161/8062 θαη 19532, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16atm.  

   Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν ΔΝ681-1.  

Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ  

πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ISO 9001:2008 ρώξαο κέινπο ηεο  

Δ.Δ. θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα πόζηκν λεξό από Σξίην  

Αλεμάξηεην Φνξέα.  

 

ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΝΖΜΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ ΑΠΟ ΣΔΦΛΟΝ, ΣΤΠΟΤ LOCTITE  

Γηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά ζπεηξψκαηα, ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθφ θνπηί, κήθνπο 150 

κέηξσλ.  

 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ 

Οη γαιβαληδέ βίδεο κε ηα πεξηθφριηα ηνπο, νη ξνδέιεο, νη ηαηλίεο ηεθιφλ ζα είλαη θνηλά 

εκπνξίνπ θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζηα δίθηπα χδξεπζεο. 

 

ΓΩΝΗΔ ΤΠΟΝΟΜΟΤ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

Γσλία θηηξηαθήο απνρέηεπζεο θιίζεο  45
ν
 απφ ζθιεξφ PVC-U ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ΔΝ 1401, δηαζηάζεσλ φπσο ζηνλ πίλαθα ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Γσληά ππνλφκνπ -41, θιίζεο 90
ν
, δηαζηάζεσλ φπσο ηνλ πίλαθα Δλδεηθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο DIN 8061/8062, ISO 161/1-1978, 

ΔΛΟΣ 9.   

 

ΩΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 

 

σιήλεο ππνγείσλ δηθηχσλ πφζηκνπ λεξνχ απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο PE 100, MRS 10, κε 

πξφηππν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR 11 γηα νλνκαζηηθή πίεζε PN 16 bar νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

DN 63, 90, 110, 125 & 140 mm 
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 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΩΛΖΝΩΝ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 

 

Δμαξηήκαηα ειεθηξνζχληεμεο απφ πνιπαηζπιέλην PE 100, MRS 10, κε πξφηππν ιφγν 

δηαζηάζεσλ SDR 11 γηα νλνκαζηηθή πίεζε PN 16 bar 

 Δμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ απφ πνιπαηζπιέλην PE 100, MRS 10, κε πξφηππν ιφγν 

δηαζηάζεσλ SDR 11 γηα νλνκαζηηθή πίεζε PN 16 bar 

Δμαξηήκαηα ειεθηξνζχληεμεο (ζέιεο) απφ πνιπαηζπιέλην PE 100, MRS 10, κε πξφηππν ιφγν 

δηαζηάζεσλ SDR 11 γηα νλνκαζηηθή πίεζε PN 16 bar θαη νξεηράιθηλα ζπεηξψκαηα γηα ηε 

ζχλδεζε θνριησηψλ εμαξηεκάησλ 

Δμαξηήκαηα (ιαηκνί) απφ πνιπαηζπιέλην PE 100, MRS 10, κε πξφηππν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR 

11 γηα νλνκαζηηθή πίεζε PN 16 bar 

Φιάληδεο ραιχβδηλεο ηφξλνπ ΡΝ 16 θαηά DΙΝ 2576 κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα 

 

ΜΖΥΑΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΤΝΣΖΞΖ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 

ελφο  ηεκαρίνπ Μεραλήο ειεθηξνζχληεμεο θνξεηήο, ηζρχνο 2.000 W, ηάζεο  8-48 V, 

πξνζηαζίαο IP 54, κε δπλαηφηεηα ζπγθφιιεζεο αγσγψλ απφ DN 20 - 160 mm θαη 

ρσξεηηθφηεηα μνήμης μεγαλύτερης από 300 αναφορές 

 

ΟΜΑΓΑ Β (ΣΗΜΔΝΣΟΠΡΟΪΟΝΣΑ)  

Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαζαξφ ηζηκέλην Portland ρσξίο ζεξατθή γε ή άιιεο πξνζκίμεηο θαη λα πιεξνί ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΚΣ '97. Σα αδξαλή πιηθά θαη ην λεξφ πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΚΣ '97. Σα αδξαλή πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο, 

αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ, θνθθνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 20 mm.   Γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ 

λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζνζηφ πγξαζίαο ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ.  Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε ε ζπλαξκνγή ησλ ηκεκάησλ ησλ ζσιήλσλ λα είλαη ηέιεηα θαη νη ζσιήλεο λα έρνπλ 

ζπλερή θαη ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα. Οη αξκνί πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια, 

ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ζσζηή πξνζαξκνγή ησλ ηκεκάησλ ησλ ζσιήλσλ. 

Όια ηα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ζα πξέπεη λα 

είλαη πνηνηηθά άξηζηα θαη πηζηνπνηεκέλα. Γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα απαηηείηαη γηα θάζε 

είδνο ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ  πνπ εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

(Διιεληθνχο ή εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), θαη ηα νπνία 

βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ παξαγσγνχ/θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ νξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε 

ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα 

ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 
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δηαπηζηεπκέλν, πξνο ηνχην, απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ 

θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 

Cooperation for Accreditation - EA) θαη, κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

       Υξπζφ  27 – 2 - 2015                           Υξπζφ  26 – 2 - 2015                             

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

      Σερληθψλ Τπεξεζηψλ                  

                      

 

 

ΒΑΙΛΗ  ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ                             ΔΛΔΝΗ  ΠΟΤΦΣΑ 

        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                           Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ» 

Αξ. Μειέηεο :  3 /2015 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 11389/93 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί «Δληαίνπ 

Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

2. Σν λ. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

3. Σν λ. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

4. Σνλ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΗΒΑΗΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα 

ειέγμεη  εξγαζηεξηαθά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. Η δαπάλε 

ιήςεσο δεηγκάησλ, κεηαθνξάο ηνπο ζην αξκφδην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ηνπο βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Αλ ηα πιηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα ηα 

απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο 

επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη πνζόηεηεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ελδεηθηηθέο, δηόηη δελ 

κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη αθξηβείο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Ωο εθ ηνύηνπ πξνβιέπεηαη δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ επηκέξνπο πνζνηήησλ ησλ 

πιηθώλ (όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο), ρσξίο 

όκσο κεηαβνιή ησλ ζπκβαηηθώλ ηηκώλ ησλ πιηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ 

ηπρόλ πξνκεηξεηηθά ζθάικαηα. Ζ κέγηζηε αύμεζε ή κείσζε ηεο θάζε πνζόηεηαο 

νξίδεηαη ζε 50% ηεο αξρηθήο αλαγξαθόκελεο ζηε κειέηε πνζόηεηαο ηνπ πιηθνύ. Οη 

εζσηεξηθέο απηέο κεηαβνιέο δελ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ηηκήκαηνο, ελώ ε ελδερόκελε κείσζή ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο.    

Γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε ΓΔΝ πξνβιέπεηαη Γηθαίσκα Πξναίξεζεο (option) ηνπ 

Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά  νύηε δέζκεπζε ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ 

πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ απηώλ ηνπ ηεύρνπο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο. 

Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνύλ όιεο νη πνζόηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα όιν ην 

πνζόλ ηεο ζύκβαζεο. 

Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ ππφθεηηαη 

ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 
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Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά , ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΓΓΤΖΔΗ 

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ίζε κε ην 5 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. 

Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε 

εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά 

πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.   

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΩΝ 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Απνζήθε 

ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ( ε νπνία ζηεγάδεηαη ζην Μεραλνζηάζην ηνπ Γήκνπ ζηελ Γ.Κ. 

Υξπζνχ) απφ ηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ην Γειηίν Δηζαγσγήο Τιηθψλ ζηελ Απνζήθε. Αληίγξαθν 

ηνπ ελππφγξαθνπ Γειηίνπ ζα παξαιακβάλεη απφ ηνλ απνζεθάξην ν Πξνκεζεπηήο θαη ζα ην 

ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.    

Ζ εθθόξησζε ησλ εηδώλ ζηηο εθάζηνηε απνζήθεο ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη από ην 

πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή. 

Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη ζπζθεπαζκέλα, κε ηε κέγηζηε δπλαηή επηκέιεηα γηα ηελ 

απνθπγή θζνξάο ηνπο ή ηξαπκαηηζκψλ ηεο εμσηεξηθήο ηνπο επέλδπζεο (ζε φζα ππάξρεη). 

 ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθψλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή θζαξκέλσλ ή κε ειιηπέο βάξνο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηξαπκαηηζκφ ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (κε αλεθηφ φξην 

θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο) ζα επηζηξέθνληαη σο απαξάδεθηα ζηνλ 

πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε. 

Η κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε απφιπηε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Όπνπ αλαθέξεηαη ε 

κε παξαιαβή θαη επηζηξνθή ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε, ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα απνκαθξχλεη ηα κε παξαιεθζέληα πιηθά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ηα λέα ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

εθαξκφδνληαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ.   

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΘΔΜΗΔ 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ) θαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ 

νη αλαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πνζφηεηεο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο πξνκήζεηαο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη 

δηάξθεηα έλα έηνο.  

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ηα είδε εληφο ΓΤΟ (2) ην πνιύ 

εκεξώλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο απνζήθεο ππνδνρήο ησλ 

εηδψλ, γηα ηελ ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ώξεο 

λσξίηεξα. 
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 Δάλ παξαηεξεζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνζεζκία παξάδνζεο θαη γηα θάζε εκέξα 

θαζπζηέξεζεο ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ απφθ. 11389/23-03-1993 ηνπ ΤΠ. 

ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ. Δάλ θαη νη πξνζεζκίεο απηέο παξέιζνπλ άπξαθηεο ν αλάδνρνο ζα θεξπρηεί 

έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθ. 11389/23-03-1993 ηνπ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ. 

 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ή παξαηεξνπκέλσλ 

θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ 

 Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά 

ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Η επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζ΄απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί , 

ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε έλα ή φινπο ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιηθφ : 

1. Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν 

2. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε 

3. Με δεηγκαηνιεπηηθή πξαθηηθή δνθηκαζία 

  ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά ην καθξνζθνπηθφ 

έιεγρν, αθνχ απηφο δηελεξγεζεί, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά θαη απφ άιιν ή 

άιινπο ειέγρνπο πέξαλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη ηνπο ηπρφλ 

άιινπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΖΡΩΜΔ 

Δπεηδή ε παξαιαβή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ηηκνιφγεζε κε ζηαζεξή ηηκή  

( ηηκή πξνζθνξάο ). 

Η πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά αθνχ παξαιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε, θεξχθεηα ραξηφζεκα θαη ηπρφλ έμνδα ρεκηθνχ ειέγρνπ, θαζψο 

θαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκή. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 
 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

       Υξπζφ  27 – 2 - 2015                           Υξπζφ  26 – 2 - 2015                             

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

      Σερληθψλ Τπεξεζηψλ                  
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