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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 6.108,24 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων  

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΙΣΕΑ 
 

CPV 44510000-8 «Εργαλεία» 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και 
αφορά την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης για της ανάγκες της ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών. ε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν 
τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΣ, ΣΟΣΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά 
DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. 
Συχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  
Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στην αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ του  Δήμου Δελφών, 
στην Δ.Κ. Άμφισσας, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς 
προμήθεια υλικών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.108,24 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 
και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 25.05.05 με τίτλο: «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ 
ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΙΣΕΑ» με πιστώσεις ύψους 4.926,00 € και τον κωδικό 54.00.25 με τίτλο: 
«Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.182,24 €. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 18/01/2020  Άμφισσα 18/01/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στηνπρομήθεια «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 

ΙΣΕΑ» με CPV 44510000-8. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
6.108,24 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της 
ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 25.05.05 με 
τίτλο: «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΙΣΕΑ» με πιστώσεις ύψους 4.926,00 € 
και τον κωδικό 54.00.25 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.182,24 

€. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει 
το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών αφού 
πρώτα θα έχει προηγηθεί 48 ώρες πριν ενημέρωση από τον προμηθευτή για την ακριβή ώρα 
παράδοσης, Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανόμενου είδους ή την αντικατάστασή του. Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί 
με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, η 
ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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λογαριασμό του αναδόχου και κατά το προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 
τρόπο. Μη προσήκουσα και μη έγκαιρη εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας, είναι 
λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα είδη που περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση, τμηματικά στην αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα. Η 
παραλαβή των υλικών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Τπηρεσία, ανάλογα 
με τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του 
προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη 
υλικών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 

 
Φρόνος παράδοσης 
Σα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του 
Δήμου Δελφών και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
των (3) τριών ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε 
φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής – μεταφοράς, νέα 
υλικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα 
είναι υποχρεωμένος εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, να αναλάβει 
όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών 
(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την εξάντληση 
των υλικών που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες.  
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με εξόφληση 100% 
της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως 
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Δικαιολογητικά πληρωμής 
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 18/01/2020  Άμφισσα 18/01/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  
 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών ύδρευσης για την 
κάλυψη αναγκών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, ώστε να λειτουργούν άρτια και με 
ασφάλεια. 
 
Σα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία 
κατασκευής και το κάθε υλικό να είναι από χώρα προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. Κάθε 
προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. 
δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. 
Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των 
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών. 
 
τη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.  
 
Α/Α ΕΙΔΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1 Γερμανοπολύγωνα SET 

Προδιαγραφών DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 
7738. Vanadium χάλυβας 31CrV3, 
επιχρωμιωμένο με γυαλισμένα δαχτυλίδια. Με το 
ίδιο μέγεθος σε κάθε άκρο, με δακτύλιο 10° 
απόκλιση από τον άξονα, με UD προφίλ. 

2 
Πολύγωνα SET  
 

Δαχτυλίδια με βαθιά offset, ισχυρό αλλά με λεπτά 
τοιχώματα και UD προφίλ. Προδιαγραφών DIN 
838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. Vanadium, 
χάλυβας 31CrV3, επιχρωμιωμένο με γυαλισμένα 
δαχτυλίδια. 

3 
Κάβουρας Βαρέως Σύπου ''ALUDUR'' 18'' - 
2 1/2'' 

Ισχυρότατη κατασκευή για HEAVY DUTY 
εργασίες. Λαβή από αλουμίνιο και σιαγώνες από 
χρώμιο βανάδιο. Γρήγορο και αποτελεσματικό 
ρεγουλάρισμα και σφίξιμο. Μείωση βάρους λόγω 
υλικού και κατασκευής κατα 40%.  Ολικό μήκος 
κάβουρα  18" 450mm.  Μέγιστο πιάσιμο σωλήνας 
2½" 

4 MappGas Υιάλη (1 lbs) 
Περιέχει 399,7 g ή 14.1oz. αερίου MAPP. Η φιάλη 
είναι μιας χρήσης. Παράγει δυνατή μέση 
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θερμοκρασία από 1950°C - 2000°C. 
Φρησιμοποιείται σε χαλκοκολλήσεις μετάλλων 
(BRAZING) και ταχείες συγκολλήσεις σωλήνων 
(SOLDERING). Φρειάζονται 5 με 10 δευτερόλεπτα 
για να συγκολλήσει. Σο αέριο MAPP είναι 
αποτελεσματικότερο και μεταφέρει τη 
θερμοκρασία ταχύτερα από το προπάνιο. 

5 Αντισκωριακό πρέυ 450ml 

Διεισδυτικό συνθετικό υλικό με βάση το 
πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή 
ισχύ. Διευκολύνη την λειτουργεία και 
αποσύσφιξη παξιμαδιών , μπουλονιών , ρακόρ, 
νημάτων , μεντεσέδων και όλων των άλλων 
μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την 
σκουριά και την οξείδωση.Επίσης αφήνει μια 
αδιάβροχη  υδροαπωθητική προστατευτική 
επίστρωση που διατηρείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Εξαιρετική διεισδυτικότητα. 
Εξαιρετική αφαίρεση σκουριάς. υσκευασία 
450ml με dispenser το καλαμάκι για διεισδυση 
του υλικού σε δύσκολα σημείο είναι 
ενσωματωμένο στο καπάκι, Πολύ καλός έλεγχος 
ροής  και δεν χάνεται ποτέ. 

6 Ινοπλισμένο Σσιμεντοειδές Κονίαμα (25kg) 

έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, 
ινοπλισμένοτσιμεντοειδές κονίαμα με 
ποζολανικάπρόσμικτα, επιλεγμένα αδρανή και 
ειδικά πρόσθετα. Επιτυγχάνει 
αποτελεσματικότερη σταθεροποίηση και ενίσχυση 
της τοιχοποιίας, μεταφέροντας τις 
αναπτυσσόμενες τάσεις σε μεγαλύτερη επιφάνεια 
χωρίς τη δημιουργία κοιλοτήτων ή ρηγματώσεων 
στο κονίαμα. 

7 Φημική Ρητίνη Αγκύρωσης (300ml) 
Αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, ελεύθερο 
στυρενίου και διαλύτη, πολυεστερικής βάσης. 

8 πρέι Λευκού Γράσου Λιθίου (400ml) 

Σο γράσο αυτό είναι ένα παχύρευστο προϊόν που 
προσφέρει λίπανση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Δεν τρέχει, δεν στάζει και είναι ιδανικό 
για εφαρμογή ανάμεσα  σε δυο μέταλλα, αφού 
μειώνει και διασφαλίζει ότι τα εργαλεία και τα 
μηχανήματα σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
ομαλά. Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές 
κατασκευές που φέρουν βάρος. Αντέχει  σε 
θερμοκρασίες από -18°C έως +145°C 

9 ιλικόνη ιλικόνη Διαφανή Υυσίγγιο (280ml) 

10 
ετ Σρυπάνια SDSMΑΦ 4 Κοπών - 10 τεμ. 
Ø 6,5 mm, 215 mm 

ετ Σρυπάνια 4 Κοπών Ø 6.5 mm, 215 mm: 
υμμετρική γεωμετρία 4 κοπτικών ακμών (4x90°). 
Σέλεια στρόγγυλες τρύπες για βέλτιστη 
τοποθέτηση αγκυρίων. Γεωμετρία 4 σπειρών. Η 
υψηλής ποιότητας γεωμετρία 4 σπειρών 
διασφαλίζει την μέγιστη απομάκρυνση σκόνης 



ελίδα 9 από 11 

και θραυσμάτων. Ακμή κεντραρίσματος για 
εύκολο τρύπημα και μεγάλη ακρίβεια. 
υγκολλημένη ακμή καρβιδίου στις διαμέτρους 
5-8 mm. Επιτρέπει πλατύτερη είσοδος του 
σώματος που οδηγεί σε αυξημένη ταχύτητα. 
Περισσότερο καρβίδιο οδηγεί σε υψηλότερη 
αντοχή της ακμής και υψηλότερη διάρκεια ζωής. 
4 σημεία θραύσης κονιορτοποιούν το υλικό πιο 
αποτελεσματικά και επιτρέπουν στο τρυπάνι να 
είναι 20% γρηγορότερο από τον ανταγωνισμό. 
Βελτιωμένοι προφυλακτήρες οπλισμού για 
καλύτερη αντίσταση κατά το κτύπημα οπλισμού. 
Εγγύηση 2 έτη 

11 
Αφρός Πολυουρεθάνης με 
Ακροφύσιο(600ml) 

Aφρός χειρός ενός συστατικού. 
Φαμηλή διόγκωση 
Εξαιρετική ποιότητα 
Γρήγορη ωρίμανση. 
Διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική 
υγρασία, χωρίς H(CFK). 
Τψηλή απόδοση και χαμηλή ανάπτυξη. 
Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. 
υμμορφώνεται με την κλάση για φωτιά κατά EN 
13501-1 

12-
22 

Σρυπάνια Κοβαλτίου 1mm-12mm 

Μύτη κεντραρίσματος  
Για ενεργό και ακριβές κεντράρισμα σε μπετον 
Ασύμμετρη μορφή κεφαλής 
Η ασύμμετρη μορφή της κεφαλής του τρυπανιού 
είναι μοναδική και φροντίζει για μια εξαιρετική 
απομάκρυνση της σκόνης και για μια μικρότερη 
φθορά. 
Σετρακοποπο 
Η τετρακοπη γεωμετρία εμποδίζει σφήνωμα στον 
οπλισμό. Η μύτη του τρυπανιού δε σπάζει. 
Μορφή τετραπλήςελίκωσης 
Γρήγορη μεταφορά της σκόνης για μεγαλύτερη 
ταχύτητα τρυπήματος και λιγότερη φθορά. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΤΔΡΕΤΗ ΙΣΕΑ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail:info@deyadelphi.gr  
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΛΙΚΟΤ M.M. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟ-
ΛΟ (€) 

1 
Γερμανοπολύγωνα 1B ΕΣ GEDORE 
 τεμ 2 125,00 250,00 

2 
Πολύγωνα SET GEDORE 
 τεμ 2 100,00 200,00 

3 
Κάβουρας Βαρέως Σύπου ''ALUDUR'' 18'' - 2 
1/2'' τεμ 2 50,00 100,00 

4 
Mapp Gas Υιάλη (1 lbs) 
 τεμ 20 11,00 220,00 

5 
ΑΝΣΙΚΩΡΙΑΚΟ ΠΡΕΤ 450ml 
 τεμ 25 8,50 212,50 

6 
Ινοπλισμένο Σσιμεντοειδές Κονίαμα (25kg) 
 τεμ 35 30,00 1.050,00 

7 
Φημική Ρητίνη Αγκύρωσης (300ml) 
 τεμ 25 9,00 225,00 

8 
πρει Λευκού Γράσου Λιθίου (400ml) 
 τεμ 25 7,50 187,50 

9 
ΙΛΙΚΟNH ΔΙΑΥΑΝΗ ΥΤΙΓΓΙΟ (280ml) 
 τεμ 100 2,50 250,00 

10 
ετ Σρυπάνια SDS MAx 4 Κοπών - 10 τεμ. Ø 6.5 
mm, 215 mm τεμ 150 3,00 450,00 

11 
Αφρός Πολυουρεθάνης με Ακροφύσιο (600ml) 
 τεμ 50 5,00 250,00 

12 
Σρυπάνια κοβαλτίου 1 mm 
 ΣΕΜ 50 0,40 20,00 

13 
Σρυπάνια κοβαλτίου 2 mm 
 ΣΕΜ 50 0,40 20,00 

14 
Σρυπάνια κοβαλτίου 3 mm 
 ΣΕΜ 50 0,50 25,00 
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15 
Σρυπάνια κοβαλτίου 4 mm 
 ΣΕΜ 50 0,70 35,00 

16 
Σρυπάνια κοβαλτίου 5 mm 
 ΣΕΜ 50 0,90 45,00 

17 
Σρυπάνια κοβαλτίου 6 mm 
 ΣΕΜ 50 1,15 57,50 

18 
Σρυπάνια κοβαλτίου 7 mm 
 ΣΕΜ 50 2,80 140,00 

19 
Σρυπάνια κοβαλτίου 8 mm 
 ΣΕΜ 50 4,00 200,00 

20 
Σρυπάνια κοβαλτίου 9 mm 
 ΣΕΜ 50 4,40 220,00 

21 
Σρυπάνια κοβαλτίου 10 mm 
 ΣΕΜ 50 4,80 240,00 

22 
Σρυπάνια Κοβαλτίου 12mm 
 ΣΕΜ 50 10,57 528,50 

ΤΝΟΛΟ 4.926,00 

ΥΠΑ 24% 1.182,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.108,24 
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