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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. υγγραφή Τποχρεώσεων  
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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(ωλήνες ύδρευσης) 
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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 υδραυλικών εξαρτημάτων για την ΔΕ ΓΡΑΒΙΑ 
του Δήμου Δελφών. Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι 
απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ΔΕ ΓΡΑΒΙΑ του 
Δήμου Δελφών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών. 

Σα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη της ΔΕΤΑ, ώστε να 
χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών 
δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άμφισσας του 
Δήμου Δελφών. 

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου 
της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες 
τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Σα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Σεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 18.810,80 ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.03 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ 

ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΓΡΑΒΙΑ» με πιστώσεις ύψους 15.170,00€ και τον κωδικό 54.00.24 

με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 3.640,80€. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 21/01/2022  Άμφισσα 21/01/2022 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ 

ΓΡΑΒΙΑ» με CPV 44161200-8. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο 
ποσό των 18.810,80 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο 
Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 
24.01.03 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΓΡΑΒΙΑ» με πιστώσεις ύψους 
15.170,00€ και τον κωδικό 54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 3.640,80€. 
 
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 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 
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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 ύστερα από γραπτή ή 
προφορική εντολή το υδραυλικό υλικό που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στην 
αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας. 
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις εντολές της 
ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Αν η ανωτέρω 
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 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 

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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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 δώδεκα (12) 
μήνες.  
 
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 21/01/2022  Άμφισσα 21/01/2022 

 
 
 
 

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 την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την κάλυψη 
των αναγκών της ΔΕ ΓΡΑΒΙΑ του Δήμου Δελφών ώστε να λειτουργούν άρτια και με 
ασφάλεια. 
 

ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3ης ΓΕΝΙΑ (ΜΠΛΕ) ΜΕ ΕΛΑΦΙΣΗ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΑΝΣΟΦΗ MRS10=10MPa, EN 12201 

 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, 
ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm για τις διατομές Υ 32, Υ 63, Υ 90, Υ 110 και Υ 125, 
κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού. Σο υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το 
ΕΝ 12201. Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την 
αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα 
με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και 
αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 20οC. Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα 
καθορίζονται από το ΕΝ 12201.  

Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και 
δοκιμών σύμφωνα 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 (Melt Flow Index) της πρώτης ύλης, η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της 
πρώτης ύλης και τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων σωλήνων, 
θα περιλαμβάνονται στην προσφορά.  

Σο χρώμα των σωλήνων ΡΕ θα είναι μπλε με αντηλιακή προστασία. Οι σωλήνες 
πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωμένα αντιδιαμετρικά ανά μέτρο (κατά προτίμηση) 
σωλήνα τα κάτωθι: 
 
Ένδειξη : «ΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΤ» 
ύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση  
Ονομαστική διάμετρο Φ πάχος τοιχώματος  
Όνομα κατασκευαστή  
Φρόνο και παρτίδα παραγωγής  
Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 
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ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤΜΠΟΡΑΜΑΣΟ 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, κατάλληλοι 
για μεταφορά πόσιμου νερού. Οι σωλήνες τύπου τουμποράματος θα είναι 
κατασκευασμένοι από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο διατομής Υ16 και πάχους 2,0mm και 
Υ18 και πάχους 2,5mm.Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή 
τους, την αντοχή, τη στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι σωλήνες θα έχουν 
τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 20οC. Οι σωλήνες 
πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιμών σύμφωνα 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 αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων σωλήνων, θα 
περιλαμβάνονται στην προσφορά. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ.Μ Ποσότητα 
Σιμή 

μονάδας 
(€) 

ύνολο 
(€) 

1 
ΩΛΗΝΕ ΔΙΚΣΤΩΜΕΝΟΤ 
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ - 
«ΣΟΤΜΠΟΡΑΜΑ» Υ 16Φ2 

Μ 

100 0,90 90,00 

2 
ΩΛΗΝΕ ΔΙΚΣΤΩΜΕΝΟΤ 
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ - 
«ΣΟΤΜΠΟΡΑΜΑ» Υ 18Φ2,5 

Μ 

200 1,15 230,00 

3 
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PE 3ης ΓΕΝΙΑ 
(ΜΠΛΕ) Φ 32/16 ΑΤΜ 

Μ 
500 2,50 1.250,00 

4 
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PE 3ης ΓΕΝΙΑ 
(ΜΠΛΕ) Φ 63/16 ΑΤΜ 

Μ 
800 3,30 2.640,00 

5 
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PE 3ης ΓΕΝΙΑ 
(ΜΠΛΕ) Φ 90/16 ΑΤΜ 

Μ 
800 6,70 5.360,00 

6 
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PE 3ης ΓΕΝΙΑ 
(ΜΠΛΕ) Φ 110/16 ΑΤΜ 

Μ 
200 12,00 2.400,00 

7 
ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ PE 3ης ΓΕΝΙΑ 
(ΜΠΛΕ) Φ 125/16 ΑΤΜ 

Μ 
200 16,00 3.200,00 

ΤΝΟΛΟ 15.170,00 

ΥΠΑ 24%   3.640,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 18.810,80 
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