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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ  
ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ & ΔΕΛΥΩΝ 

CPV44115210-4 (Τλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) 
CPV44161200-8 (ωλήνες ύδρευσης) 
CPV44163160-9 (Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα) 
CPV44167100-9 (ύνδεσμοι) 
CPV44167300-1 (Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων) 
CPV44315100-2 (Εξαρτήματα συγκόλλησης) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 24.686,85€ΜΕΥ.Π.Α. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων  

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 
147/8.8.2016.Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων που 
χρειάζονται γιανα καλύψουν τις ανάγκες στο τομέα ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων 
Γαλαξιδίου και Δελφών, όπου αρμοδιότητα έχει η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης - 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. υγκεκριμένα, τα υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτή 
τημελέτη πρόκειται να εισαχθούν στην αποθήκη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τα 
συνεργείατης ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών για την επέκταση, επισκευή, αντικατάσταση, συντήρηση 
και την αποκατάσταση βλαβών και διαρροών, στα δίκτυα ύδρευσης των ΔΕ Γαλαξιδίου και 
Δελφών του Δήμου Δελφών. 

Σα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολο τους τις απαιτήσεις 
τωνΣεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας 
μελέτης, ναείναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 
συνοδεύονται απότα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση κάποιου 
προϊόντος από τις τεχνικέςπροδιαγραφές συνεπάγεται την αντικατάστασή του. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες των συνεργείων της ΔΕΤΑ 
Δήμου Δελφών, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις 
προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.686,85ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό24.01.02με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ» με πιστώσεις ύψους 10.000,00 €, τον κωδικό 24.01.04 με τίτλο: 
«ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕΛΥΩΝ»με πιστώσεις ύψους 9.908,75 € και τον κωδικό 
54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 4.778,10 €. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 23/02/2020  Άμφισσα 23/02/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο συγγραφής υποχρεώσεων 
Σο τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους 
οποίους πρόκειται να γίνει η προμήθειαπου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.686,85 

ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 24.01.02 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ 

ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ» με πιστώσεις ύψους 10.000,00 €, τον κωδικό 24.01.04 

με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕΛΥΩΝ» με πιστώσεις ύψους 9.908,75 € και τον 
κωδικό 54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 4.778,10 €. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τμηματικά ή στο σύνολό του ύστερα 
από γραπτή ή προφορική εντολή τους υδρομετρητές που περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση, στην αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών που βρίσκεται στην Κοινότητα Άμφισσας. 
Φρόνος παράδοσης 

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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Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους εντός 
χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών ύστερα από έγγραφη ή προφορική εντολή της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών.  

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 Δήμου Δελφών (άρθρο 
206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 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 Δήμου Δελφών.  
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 23/02/2020  Άμφισσα 23/02/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  
 

Αντικείμενο των Σεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της 
Τπηρεσίας(σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 
προσφέροντες για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους. 
 
Σα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, 
καιθα συνοδεύονται από: 
• τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια που να καλύπτουν τα ανωτέρω 
• τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 
Απαιτείται επίσης υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 από τους 
προσφέροντες που να δηλώνεται ότι: 
1) όλα τα προσφερόμενα είδη ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη 

μελέτητης προμήθειας. 
2) η προέλευση όλων των προσφερόμενων ειδών είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
3) ότι τα υλικά θα προέρχονται από το εργοστάσιο κατασκευής για το οποίο υποβάλλονται 

τααντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για 
πόσιμονερό, των προσφερόμενων υλικών. Σο πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου 
πρέπει να έχειεκδοθεί από αναγνωρισμένο Υορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. Σο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας/έλεγχου για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (BS 6920, κ.α.). 
 
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον 
διαγωνιζόμενο ήαπό την κατασκευάστρια εταιρία σχετικά με κάποιο από τα ανωτέρω 
τεχνικά χαρακτηριστικά σεπερίπτωση που υπάρχει ασάφεια σχετικά με κάποια από τις 
προδιαγραφές. 
 
Αποκλίσεις  
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες. 
Απορρίπτονταιυλικά που παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση επί των ζητούμενων. 
 
1. ΩΛΗΝΕ & ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ PVC-U 
ωλήνας (υψηλών πιέσεων) από σκληρό PVC-U (γκρι σκούρο) κομπλέ , κατά ΕΛΟΣ Σ.Π 
1501-08-06-02-01. Ειδικότερα, ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τα Εθνικά 
Πρότυπα ΕΛΟΣ ISOEN 1452.Αυτή η Σεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια σωλήνων 
και ειδικών εξαρτημάτωναπό σκληρό PVC.Η ποιότητα των σωλήνων και ειδικών 
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εξαρτημάτων υπόκειται στον έλεγχο των διαφόρωνκρατικών οργανισμών και καθορίζεται 
από τα Εθνικά Πρότυπα και τις ΔιεθνείςΠροδιαγραφές. Γι’ αυτό, ο κατασκευαστής οφείλει 
να παρακολουθεί την ποιότητα τωνπροϊόντων και να την ελέγχει με την βοήθεια μεθόδων 
που περιγράφονται στα ΔιεθνήΠρότυπα (NHS,ISI,DIN).Θα είναι τύπου U-PVC 100, 
κατάλληλα για λειτουργία σε πίεση 10 ατμοσφαιρών και σεθερμοκρασία 20οC.Οι σωλήνες θα 
είναι σε μήκη 6μ. και στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και ο ελαστικός 
δακτύλιος. 
 
2. ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤΜΠΟΡΑΜΑΣΟ 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, κατάλληλοιγια 
μεταφορά πόσιμου νερού.Οι σωλήνες τύπου τουμποράματος θα είναι κατασκευασμένοι από 
πολυαιθυλένιο 2ης γενιάςΡΕ80 διατομής Υ18 και πάχους 2,5mm. Οι σωλήνεςπολυαιθυλενίου 
Υ32 θα είναικατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ΡΕ100.Οι σωλήνες, όσον αφορά 
την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα μετις 
ισχύουσες προδιαγραφές.Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή 
στην εσωτερική πίεση,στους 20οC.Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θαυποβάλλονται σε 
σειρά ελέγχων και δοκιμώνσύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΕΝ 12201.Οι σωλήνες θα είναι 
κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση.τοιχεία όπως η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης 
ύλης, ο δείκτης ροής (MeltFlowIndex)της πρώτης ύλης, η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) 
της πρώτης ύλης και τα αναλυτικάτεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων σωλήνων, 
θα περιλαμβάνονται στηνπροσφορά. 
 
3. ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ ΥΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΤΝΟΙ 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι 
σύμφωναμε το διεθνές πρότυπο EN 13828. Σο υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, 
χωρίςπροσμίξεις άλλων υλικών. Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών 
κρουνών(ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού 

Πίεση λειτουργίας ΡΝ 

 Έτος κατασκευής 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 25 bar που θα αναγράφεται στο σώμα 

 Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) 1,5 φορά την πίεση λειτουργίας του κρουνού 

 Πίεση στεγανότητας ίση με την πίεση λειτουργίας του κρουνού 

 Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού 

ώμα: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 
ΕΝ12164 

 Άκρα: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του 
ΕΝ12164 

 φαίρα: Ορείχαλκος (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), διαμανταρισμένη, 
γυαλισμένη και κατάλληλα επικαλυμμένη για την αποφυγή απελευθέρωσης 
καρκινογόνων μετάλλων στο διερχόμενο από αυτές πόσιμο νερό. 

 Άξονας - τυπιοθλίπτης και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 
12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 
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 Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) 

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

 Σο άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών. 

 Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο και στα δύο άκρα του (είτε αρσενικού είτε θηλυκού 
σπειρώματος) για ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση 

 πείρωμα άκρων: ύμφωνα με το πρότυπο ISO228 και τα ζητούμενα στο τιμολόγιο 
μελέτης 

 Ο χειρισμός των κρουνών έως 1΄΄θα είναι με πεταλούδα και για τους υπόλοιπους με 
χειρομοχλό. 

 Σο καπάκι στο αξονάκι χειρισμού θα είναι χειρολαβή από χάλυβα. Η βίδα συγκράτησης 
της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
4. ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 
Σαεξαρτήματα πολυαιθυλενίου(ηλεκτορεξαρτήματα και εξαρτήματα ευθέων άκρων (μούφες, 
γωνίες, ταυ))θα παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100) χρώματος 
μαύρου ή μπλε.Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 atm. Θα πρέπει να συμμορφώνονται 
στις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ 12201-3 για πόσιμο νερό και θα παράγονται με την 
μέθοδο injectionmoulded, 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. 
Σα υπό προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει: 
• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώματα 
• να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια 
• την εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων 
θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα τυπωμένες πληροφορίες που αφορούν στοιχεία όπως 
η διάμετρος , SDR ,PE100 καθώς και barcode. 
• Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι από PE100 , SDR 11 ,16 atm. 
 
5. ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ 
Σα ορειχάλκινα ρακόρ προορίζονται για την σύνδεση του συλλέκτη με τα υδρόμετρα. Θα 
είναι πλήρη, δηλαδή, θα είναι σετ ουρά ½ &ρακόρ ¾ μαζί με φίμπερ ¾. Σο 
μήκος της ουράς θα είναι 2 ΕΚ. 
 

5.1 ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΤΥΙΞΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΙΔΗΡΟΤ 
Σα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού σιδήρου (αγωγό διανομής) και 
θα εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και 
διακοπής ή θα συνδέουν –επισκευάζουν αγωγούς σιδήρου. Σα ρακόρ θα είναι αρίστης 
κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή 
κατασκευαστική ατέλεια. Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρακόρ 
μηχανικής σύσφιξης σωλήνα σιδήρου (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

Διάμετρος εξαρτήματος.  
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Σο μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών δηλ: 

 Κέλυφος – Περικόχλιο: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12164/5. 

 Δακτύλιος αγκύρωσης: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12164/8με επίστρωση χρωμίου. 

 Δακτύλιος στεγανότητας: NBR, EPDM. 

 Πίεση λειτουργίας: 16 bar 

 Πίεση Δοκιμής: 24 bar 
 
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την 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. 
 

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

5.3 ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤΜΠΟΡΑΜΑΣΟ 
Σα ρακόρ θα είναι κατάλληλα για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς σύνδεσης μεταξύαγωγών 
πολυαιθυλενίου τύπου τουμποράματος, μεταξύ τους ή μέσω αρσενικού ή 
θηλυκούσπειρώματος. Η σύνδεση με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου επιτυγχάνεται 
μέσωκατάλληλων προσαρμογέων, με μηχανικό τρόπο, αποκλειόμενης της 
αυτογενούςσυγκόλλησης.Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγάνωση αλλά και 
η αγκύρωση τωναγωγών σταεξαρτήματα σύνδεσης (ΡΑΚΟΡ).Ειδικά ΦαρακτηριστικάΟι 
σύνδεσμοι σύσφιξης των προσφερόμενων ρακόρ θα αποτελείται από τις εξής 
βασικέςδιατάξεις: 

 ώμα ρακόρ 

 Δακτύλιος 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.Σο σώμα του ρακόρ θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα 
ορειχάλκου,χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις. Σο σώμα 
αποτελείται απόδύο (2) τεμάχια (το κυρίως σώμα και το περικόχλιο σύσφιξης), που 
συνδέονται μεταξύτους μέσω κατάλληλου σπειρώματος.Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται 
από την αλληλεπίδραση της συμπίεσης του δακτυλίουσυμπίεσης, ο οποίος θα 
εφάπτεταιεξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και της αντίστασηςτου δακτυλίου ακαμψίας 
(ρουξούνι)εσωτερικά περιφερειακά του αγωγού. Η στεγανότηταθα επιτυγχάνεται με απλή 
σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώμα τουρακόρ.Η διαμόρφωση της 
επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης τουδακτυλίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τηναυξανόμενη συμπίεση του δακτυλίου επί της εξωτερικής επιφάνειας του 
αγωγούαυξανόμενης της σύσφιξης του περικοχλίου ακόμα καιστην περίπτωση που 
παρατηρείταιμικρή μείωση της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού(φαινόμενο ερπυσμού του 
πολυαιθυλενίου). 
Ο ορειχάλκινος δακτύλιος, που θα χρησιμοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας και αντοχής ορείχαλκο κατάλληλο για χρήση σε 
πόσιμο νερό.Για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης επί του δακτυλίου κατά τη σύσφιξη 
θα πρέπει ναπροβλέπεται αντίστοιχη διαμόρφωση της επιφανείας εσωτερικά στο περικόχλιο 
σύσφιξηςκαι στη περιοχή εκείνη που εφάπτεται με τον δακτύλιο. Σο περικόχλιο θα 
είναικατασκευασμένο από ορείχαλκο εφάμιλλης ποιότητας με αυτή του σώματος 
τουσυνδέσμου.ε ότι αφορά στην αγκύρωση το ρακόρ θα πρέπει να διαθέτει διάταξη 
αγκύρωσης τουαγωγού πολυαιθυλενίου, που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του 
αγωγού από το 
σύνδεσμο.Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται και πάλι από την αλληλεπίδραση της συμπίεσης 
τουδακτυλίου 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 
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σφίγγει εξωτερικά τοσωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της 
διαμέτρου τουδακτυλίου αγκύρωσης μέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης μεταξύ της 
εξωτερικήςεπιφάνειας του δακτυλίου και της εσωτερικής επιφάνειας του περικοχλίου 
σύσφιξης τουσώματος του συνδέσμου. την εσωτερική πλευρά του δακτυλίου συμπίεσης θα 
υπάρχουνπεριφερειακές προεξοχές, οι οποίες συμπιέζουν εξωτερικά και περιμετρικά τον 
αγωγό τουπολυαιθυλενίου. Σο βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, 
ώστενα μηναπομειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού.Κατά την πλήρη σύσφιξη 
τουσυνδέσμου επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίουσυμπίεσης πρέπει να παραμένει 
ανοιχτή κατά τουλάχιστον 0,5-1,5mm, έτσι ώστε οδακτύλιος συμπίεσης να ενεργεί 
δυναμικάλόγω των παραμένουσων τάσεων που υφίσταταιμε την πάροδο του χρόνου πάνω 
στην επιφάνεια του αγωγού, με αποτέλεσμα τηναναλογική μείωση της διαμέτρου του πάνω 
στοναγωγό 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 καιεξειδίκευση.υγκεκριμένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός 
τουσυνδέσμου θα πρέπει να γίνεται μεαπλή ώθηση με το χέρι, μετά την αποσυναρμολόγηση 
τουσυνδέσμου.Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί 
καμίαιδιαίτερη επεξεργασία στο άκρο σύνδεσής του, δηλ. δεν θα είναι απαραίτητο ο 
σωλήναςναέχει ξυστεί περιμετρικά κλπ.Με την υποβολή της προσφοράς θα 
υποβληθούνσχέδια και παραστάσεις με όλα τααπαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή 
τωνπροσφερόμενων υλικών.Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. 
Ηεξάρμωση θα πρέπει ναγίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και 
ναεπαναλαμβάνεται με τηνίδια ευκολία και αξιοπιστία. ύνδεσμος και σωλήνας θα 
είναιεπαναχρησιμοποιήσιμοι, χωρίςνα απαιτείται η χρήση νέου ή η 
αντικατάστασηοποιουδήποτε εξαρτήματος του συνδέσμου. 
Κάθε ρακόρ θα είναι συναρμολογημένο χωρίς να πιέζεται ο δακτύλιος(απλήσυναρμολόγηση, 
όχι σύσφιξη).Είναι σημαντικό τα εξαρτήματα του συνδέσμου να τοποθετούνται με έναν και 
μοναδικότρόπο εντός αυτού έτσι ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη σύνδεση. ε 
περίπτωσηλανθασμένης τοποθέτησης ο σύνδεσμος δεν θα πρέπει να βιδώνει επαρκώς 
υποδεικνύονταςτη λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων του. 
 

6. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από μαλακό χυτοσίδηρο σύμφωνα με τοπρότυπο 
ΕΝ 10242:1994 καθώς και το ISO 49 <<MalleablecastironfittingsthreadedtoISO 7-1>> ή 
τοισοδύναμο του JIS (JapaneseIndustrial Standard) B 2301:1999. Οιδιατομές των 
εξαρτημάτωνορίζονται από το πρότυπο EN ISO 6708.Σα εξαρτήματα είναιεν θερμώ 
γαλβανισμένα. 
ήμανση (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14).  
Σα εξαρτήματα θα φέρουν κατ’ ελάχιστον τηνπαρακάτω σήμανση (εκτός εάν είναιαδύνατο 
λόγω διαστάσεων): 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρος σφαιρικού κρουνού. 
Τλικό κατασκευής (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 5.1).  
Ως υλικό κατασκευής ορίζεται το EN-JMΒ-350-10 ή το EN-CJMΒ-300-6.  
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πειρώματα 
Σα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 7/1 για διαστάσεις από 1/8 ‘’ έως 6’’. 
Πίεση λειτουργίας (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14) 
Ως πίεση λειτουργίας για τα εξαρτήματα ορίζονται τα 20 bar (για θερμοκρασίες από -20Ο C 
έως 300Ο C (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 10.2 )). 
 
 
7. ΚΟΙΝΕ ΒΑΝΕ  
Οι κοινές βάνες, θα είναι βάνες σύρτου οι οποίες θα διακόπτουν την παροχή του νερού 
στοδίκτυο ύδρευσης. Θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα 
ήοποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια.Οι κοινές βάνες PN 25 1’’ θα είναι ολικού 
περάσματος.Θα έχουν σταθερή ποιότητα υλικών κατασκευής και κατεργασίας και η 
κατασκευάστριαεταιρία θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας 
ISO 9001/2008. 
το σώμα των βανών θα αναγράφονται (ανάγλυφη σήμανση)τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού 

 Πίεση λειτουργίας ΡΝ. 
Σο άνοιγμα και το κλείσιμο των βανών θα επιτυγχάνεται με τιμόνι.Σο μέταλλο κατασκευής 
θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών τωνπροδιαγραφών. 
Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες από τα παρακάτω υλικά: 

 ώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5. 
(βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο). 

 Άξονας πίεσης και ελατήριο: Ανοξείδωτος χάλυβας 

 Ελαστικό στεγάνωσης από NBR 
 
8. ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΡVC 
Σα εξαρτήματα θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο 
ΕΛΟΣ 392/444 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063 τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε 
όλη την έκταση αυτών εφ’οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 
Σα προσφερόμενα εξαρτήματα θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για λειτουργία σε 
πίεση 10 ατμοσφαιρών και σε θερμοκρασία 20οC ή ειράς 41 σύμφωνα με τον πίνακα 
προϋπολογισμού της μελέτης.Σα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα ανταποκρίνονται 
πλήρως προς τις παρακάτωαπαιτήσεις: 
DIN 8063: υνδέσεις και ειδικά τεμάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC 
DIN 19532: ωληνώσεις από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρόPVC, 
PVC-U) για δίκτυα πόσιμου νερού. ωλήνες ειδικά τεμάχια σύνδεσμοι. 
ΕΛΟΣ 9: ωλήνες από θερμοπλαστικά υλικά για την μεταφορά ρευστών. Ονομαστικές 
εξωτερικές διάμετροι και ονομαστικές πιέσεις 
ΕΛΟΣ 392: Μονοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 
ΕΛΟΣ 444: Διπλοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 
Σα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφαςεσωτερικού 
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση και θα πρέπεινα: 

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



ελίδα 14 από 19 

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

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

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

 διαθέτουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία 

 έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 

 έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν 
μικροκαθιζήσειςτουεδάφους λόγω της ευκαμψίας τους  

 εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σημεία συνδέσεως, ανεξάρτητα του 
ανυπάρχειυπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο 

 αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται) 

 μην είναι αγώγιμα στην ηλεκτρική ενέργεια. 
 

Σα 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 ναπροφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις 
ψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.Επειδή τα εξαρτήματα PVC 
ύδρευσης θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμουνερού, με κανέναν τρόπο 
δενπρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μηνπροσδίδουν σε αυτό οσμή 
ήγεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενονα είναι επικίνδυνο για την 
υγεία. 
 
Ελαστικοί Δακτύλιοι τεγάνωσης 
Σα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας.Οι ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμουνερού.Για την 
παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικόή 
συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών.Σο υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής 
άποψης και να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. Κάθε προσφορά 
θαπρέπει να συνοδεύεται απόπιστοποιητικό 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.Σέλος να είναι σταθεροί έναντι 
όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και τωνβακτηριδίων. 
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα 
του συνδέσμου.Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα 
διαλαμβάνονταιστην προσφορά οιπροδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των 
οποίων θα γίνεται οποιοτικός τους έλεγχος. 
 

9. ΕΛΑΣΙΚΕ ΥΛΑΝΣΖΕ - ΛΑΣΙΦΑ 
Σα 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. Να υποβληθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
πόσιμο νερό.Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα 
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πόσιμουνερού.Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί φυσικόή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Σο υλικό πρέπει να 
είναιαβλαβές από τοξικολογικήςάποψης και να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες 
του νερού.Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, 
χαραγώνκαιεξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.Σέλος να είναι 
σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και τωνβακτηριδίων.Η 
μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητατου 
συνδέσμου και θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις 
πουαναφέρονταιστον προϋπολογισμό της μελέτης.Γενικά για τους ελαστικούς δακτυλίους 
θαδιαλαμβάνονται στην προσφορά οι προδιαγραφέςπου αυτοί θα πληρούν και βάσει των 
οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ  

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

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ  
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PVC  44161200-8 

 
ΩΛΗΝΕ PVC Υ63/10atm m 150 1,70 255,00 

 

 
ΩΛΗΝΕ PVC Υ90/10atm m 150 4,00 600,00 

 

 
ΩΛΗΝΕ PVC Υ110/10atm m 150 4,45 667,50 

 
TΟΤΜΠΟΡΑΜΑ PE 44163160-9 

 
Υ 18Φ2,5 m 800 0,58 464,00 

 

 
Υ 22Φ 3 m 300 0,70 210,00 

 

 
Υ28Φ 3 m 300 1,45 435,00 

 

 
Υ32Φ 3 m 300 1,80 540,00 

 

 
Υ16Φ2 m 100 0,45 45,00 

 
ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 

ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ PN25 ΜΟΦΛΟ 44115210-4 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ 2" τεμ. 30 21,30 639,00 

 

 
ΚΑΝΟΤΛΕ ΥΑΙΡΙΚΕ 1/2" τεμ. 10 3,30 33,00 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ PN25 ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ 44115210-4 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ ΑΡ.-ΘΗΛ 1" τεμ. 40 5,20 208,00 

 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ ΑΡ.-ΘΗΛ 1/2" τεμ. 200 2,35 470,00 

 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ ΘΗΛ. 1/2" τεμ. 200 2,35 470,00 

 

 
ΒΑΝΕ ΥΑΙΡΙΚΕ ΑΡ. 1΄΄ ΜΕ 
ΡΑΚΟΡ 

τεμ. 20 9,50 190,00 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΤΝΔΕΜΟ PE (μούφα) 44315100-2 

 
ΗΛΕΚΣΡΟΤΝΔΕΜΟ PE Υ140 τεμ. 20 7,00 140,00 

 

 
ΗΛΕΚΣΡΟΤΝΔΕΜΟ PE Υ160 τεμ. 20 8,00 160,00 

 

 
ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΛΑ ΜΕΣΑΒΑΗ PE 
Υ90Φ3/4" Θ.. 

τεμ. 10 40,00 400,00 
 

 
ΗΛΕΚΣΡΟΕΛΛΑ ΜΕΣΑΒΑΗ PE 
Υ63Φ3/4" Θ.. 

τεμ. 10 45,00 450,00 
 

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΤΥΙΞΗ ΑΡ. ΓΙΑ ΙΔΗΡΟΩΛΗΝΑ 44167300-1 

 
3/4" τεμ. 30 7,50 225,00 
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1/2" τεμ. 30 6,00 180,00 

 

       
ΡΑΚΟΡ  ΦΑΛΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΤΥΙΞΗ 44167300-1 

 
Ρακόρ χαλκού Υ18Φ1/2 ΑΡ  τεμ. 80 2,00 160,00 

 

 
ΡΑΚΟΡ ΦΑΛΚΟΤ Υ18Φ1/2 ΘΗΛ τεμ. 80 2,40 192,00 

 

 
ΡΑΚΟΡ ΦΑΛΚΟΤ Υ15Φ1/2 ΘΗΛ τεμ. 80 2,00 160,00 

 

 
Ρακόρ χαλκού Υ15Φ1/2 ΑΡ  τεμ. 80 1,80 144,00 

 

 
Ρακόρ χαλκού Υ16Φ1/2 ΑΡ  τεμ. 80 2,00 160,00 

 

 
Ρακόρ χαλκού Υ16Φ1/2 ΘΗΛ  τεμ. 80 2,00 160,00 

 
ΡΑΚΟΡ Σουμπόραμα 44167300-1 

 
Ρακόρ 16Φ2Φ1/2 ΑΡ τεμ. 100 2,00 200,00 

 

 
Ρακόρ 16Φ2Φ1/2 ΘΤΛ τεμ. 70 2,50 175,00 

 

 
Ρακόρ 18Φ2,5Φ1/2 ΑΡ τεμ. 70 2,00 140,00 

 

 
Ρακόρ 18Φ2,5Φ1/2 ΘΗΛ τεμ. 40 2,50 100,00 

 
 Ρακόρ22Φ3Φ3/4 ΑΡ τεμ. 80 2,60 208,00  

 Ρακόρ22Φ3Φ3/4 ΘΗΛ τεμ. 80 2,90 232,00  

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΤΥΙΞΗ ΑΡ. ΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΩΛΗΝΑ 
& PE 

44167300-1 

 
Υ20 Φ 1/2" τεμ. 100 1,50 150,00 

 

 
Υ25 Φ 3/4" τεμ. 100 2,80 280,00 

 

 
Υ32 Φ 1" τεμ. 100 4,80 480,00 

 

 
Υ63 Φ 2" τεμ. 40 19,00 760,00 

 
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΤΥΙΞΗ ΘΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΩΛΗΝΑ 
& ΠΕ  

44167300-1 

 
Υ20 Φ 1/2" τεμ. 100 2,00 200,00 

 

 
Υ25 Φ 3/4" τεμ. 100 2,80 280,00 

 

 
Υ32 Φ 1" τεμ. 100 4,50 450,00 

 

 
Υ63 Φ 2" τεμ. 60 18,00 1.080,00 

 
ΜΑΣΟΙ 44167300-1 

 
ΜΑΣΟΙ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 3/4" τεμ. 50 1,30 65,00 

 

 
ΜΑΣΟΙ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 1/2" τεμ. 50 0,90 45,00 

 

 
ΣΑΥ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 1/2" τεμ. 60 2,80 168,00 

 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 
ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ Υ32x3 τεμ. 30 

15,00 450,00 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 
ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ Υ18x2,5 τεμ. 30 

3,00 90,00 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 
ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ Υ28x3 τεμ. 20 

10,00 200,00 
 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ 
ΤΝΔΕΜΟΙΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 
Υ25x3/4 τεμ. 30 

5,50 165,00 
 

 
ΜΑΣΟΙ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 2" τεμ. 20 10,00 200,00 

 

 
ΜΑΣΟΙ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟΙ 
ΤΣΟΛΙΚΟΙ 1''Φ1/2 τεμ. 30 

2,1 63,00 
 

 
ΜΑΣΟΙ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΟ 
ΤΣΟΛΙΚΟΙ 3/4''Φ1/2 τεμ. 30 

1,50 45,00 
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ΜΑΣΟΙ PVC 44167300-1 

 
ΜΑΣΟΙ ΤΥΙΞΗ PVC Υ50 τεμ. 20 5,80 116,00 

 

 
ΜΑΣΟΙ ΤΥΙΞΗ PVC Υ40 τεμ. 20 4,30 86,00 

 
ΤΝΔΕΜΟΙ ΠΟΣΙΜΑΣΟ 44167100-9 

 
Υ20 τεμ. 20 1,80 36,00 

 

 
Υ25 τεμ. 25 2,00 50,00 

 
ΚΟΛΛΑΡΑ ΦΤΣΟΙΔΗΡΑ ΚΟΜΠΛΕ (ΒΙΔΕ-ΛΑΣΙΦΑ) 44167100-9 

 
Υ50 Φ 1/2" τεμ. 30 7,50 225,00 

 

 
Υ63Φ 1/2" τεμ. 30 8,50 255,00 

 

 
Υ80Φ1/2'' τεμ. 20 11,50 230,00 

 

 
Υ90Φ 1/2" τεμ. 20 9,50 190,00 

 
ΜΑΝΟΝ PVC 44167100-9 

 
Μανσόν Υ63 με 2 ελαστικούς 
δακτυλίους 10atm τεμ. 50 

11,00 550,00 
 

ΥΛΟΣΕΡ 44115210-4 

 
Υλοτέρ 1/2" μεταλλικό με φούσκα τεμ. 5 9,50 47,50 

 
ΠΡΟΕΚΣΑΕΙ ΦΡΩΜΙΟΤ 44115210-4 

 
ΠΡΟΕΚΣΑΗ 1/2" - 1cm τεμ. 80 1,50 120,00 

 

 
ΠΡΟΕΚΣΑΗ 1/2" - 2,5cm τεμ. 80 2,50 200,00 

 
ΣΑΠΕ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΕ 44167300-1 

 
Σάπα 1/2" ΘΗΛ  τεμ. 80 0,90 72,00 

 

 
Σάπα 1/2"ΑΡ  τεμ. 80 0,70 56,00 

 

 
ΣΑΠΑ 1'' ΑΡ  τεμ. 60 1,10 66,00 

 

 
Σάπα 3/4" ΑΡ  τεμ. 80 1,50 120,00 

 
ΜΟΤΥΕ 44115210-4 

 
Μούφα 1/2" ορειχάλκινη τεμ. 200 1,50 300,00 

 
ΤΣΟΛΕ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΕ 44167100-9 

 
υστολή Αμερικής 1"Φ3/4"  τεμ. 50 4,50 225,00 

 

 
υστολή Αμερικής 1"Φ1/2"  τεμ. 50 2,00 100,00 

 

 
υστολές Αγγλίας 1"χ1/2"  τεμ. 50 2,00 100,00 

 
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΗ 44167300-1 

 
Γωνιά ορειχάλκινη 1/2" ΑΡ-ΘΤΛ τεμ. 40 2,00 80,00 

 

 
Γωνιά ορειχάλκινη 1/2" ΘΤΛ τεμ. 40 2,00 80,00 

 

 
Γωνιαορειχαλκινη 1''ΘΗΛ τεμ. 30 4,00 120,00 

 

 
Γωνιαορειχαλικινη 1΄΄ΑΡ-ΘΤΛ τεμ. 30 4,00 120,00 

 
ΚΟΛΛΑΡΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΩΛΗΝΕ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΣΟΩΛΗΝΕ 44167100-9 

 
Υ80Φ1΄΄ τεμ. 4 104,00 416,00 

 

 
Υ100Φ1'' τεμ. 4 105,00 420,00 

 
ΒΑΝΕ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 44115210-4 

 
Υ60 τεμ. 2 139,00 278,00 

 

 
Υ80 τεμ. 2 162,00 324,00 

 

 
Υ100 τεμ. 2 209,00 418,00 

 
ΛΑΣΙΦΑ ΠΙΕΗ ΩΛΗΝΩΝ PVC 44115210-4 

 
Υ63 τεμ 15 0,54 8,10 
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Υ90 τεμ 15 0,91 13,65 

 

 
Υ110 τεμ 15 1,30 19,50 

 

 
Υ140 τεμ 10 1,65 16,50 

 
ΔΙΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΑ 44115210-4 

 
ΑΚΡΑΙΟ ΥΛΑΝΣΖΑ-ΜΟΤΥΑ Υ90 τεμ. 6 24,00 144,00 

 

 
ΛΑΣΙΦΑ ΓΙΑ ΦΤΣΑ ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΠΑΡΟΦΗ 1/2'' τεμ. 40 

0,95 38,00 
 

 
τεγανοποιητικο Νήμα  
(ΚορδώνιLoctite) τεμ. 30 

9,50 285,00 
 

ΤΝΟΛΟ 19.908,75 
 

ΥΠΑ 24%   4.778,10 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24.686,85 
 

 
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 23/02/2020  Άμφισσα 23/02/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 

 


