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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 7.383,58 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων  

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΓΡΑΒΙΑ 
 

CPV 44482200-4 «Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση» 
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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 ειδικών κρουνών υδροληψίας για πυρόσβεση και εξαρτημάτων για 
τον ίδιο σκοπό, για τις ανάγκες της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών στην Δ.Ε. Γραβιάς.  
Συχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις 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 7.383,58 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 
και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 25.05.02 με τίτλο: «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ 
ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ ΓΡΑΒΙΑ» με πιστώσεις ύψους 5.954,50 € και τον κωδικό 54.00.25 με 
τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.429,08 €. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 10/02/2022  Άμφισσα 10/02/2022 

 
 
 
 

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 «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 

ΓΡΑΒΙΑ-ΚΡΟΤΝΟΙ ΠΤΡΟΒΕΗ» με CPV 44482200-4. Η δαπάνη για την προμήθεια 
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.383,58 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και οι υπηρεσίες θα 
βαρύνουν τους κωδικούς 25.05.02 με τίτλο: «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 
ΓΡΑΒΙΑ» με πιστώσεις ύψους 5.954,50 € και τον κωδικό 54.00.25 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.429,08 €. 
 
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, στο σύνολό τους στην αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα. 
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 παραδοθούν συνολικά σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του 
Δήμου Δελφών και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
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 με εξόφληση 100% της 
συμβατικής αξίας αμέσως μετά την 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 10/02/2022  Άμφισσα 10/02/2022 

 
 
 
 

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 στην προμήθεια ειδικών κρουνών υδροληψίας για 
πυρόσβεση και εξαρτημάτων για τον ίδιο σκοπό, για τις ανάγκες της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών στην Δ.Ε. Γραβιάς, 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.  
 
1.ΤΔΡΟΣΟΜΙΑ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σα Τδροστόμια Πυρκαγιάς θα είναι ονομαστικής πιέσεως PN16, διαμέτρου 80 χιλ (Υ80) με 
δύο στόμια υδροληψίας δεξιά και αριστερά διαμέτρου 65 χιλ. (Υ65), ύψους 1 μέτρου. 
• Σο σώμα θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 σύμφωνα 
με DIN1693/EN1563 με ελάχιστο πάχος τοιχώματος που θα εξασφαλίζει την αντοχή στην 
πίεση δοκιμής του σώματος.  
• Για την προστασία από παγετό θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης η οποία θα 
σφραγίζει, με το άνοιγμα(ανύψωση) του εμβόλου και να ανοίγει ξανά έπειτα από την χρήση 
του υδροστομίου ώστε να αδειάζει ο κορμός του υδροστομίου.  
• Μετά από αμμοβολή των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του σώματος του 
κρουνού, θα γίνεται επικάλυψη με μια στρώση βαφής κατάλληλης για πόσιμο νερό και η 
εξωτερική επιφάνεια κατόπιν θα επικαλυφθεί με μία στρώση κόκκινης βαφής.  
• Η κατασκευή του κρουνού θα είναι τέτοια ώστε μετά την τοποθέτησή του να είναι ευχερής 
η εξαγωγή των κινητών εξαρτημάτων του χωρίς ανάγκη εκσκαφής.  
• Σο κάλυμμα έκαστου στομίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισμένο με 
αλυσίδα μήκους περίπου 40 cm πάνω στο σώμα του κρουνού. 
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 Ισχύοντα πρότυπα:  
• χεδίαση υδροστομίου : ΕΝ14384  
• Τλικό κατασκευής σώματος (EN-GJS-400): EN1563 
 • Υλάντζες: ΕΝ 1092  
 
1.2 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΤΔΡΟΣΟΜΙΩΝ 
1.- Φειριστήριο : Από ελατό χυτοσίδηρο 
2.- Κοχλίας: Από ανοξείδωτο χάλυβα  
3.- ώμα κεφαλής : Από ελατό χυτοσίδηρο 
4.- Ροδέλες Ασφαλείας: Από ορείχαλκο  
5.- Παξιμάδι με oring : Από ορείχαλκο  
6.- Βάκτρο χειρισμού: Από ανοξείδωτο χάλυβα  
7.- Περικόχλιο βάκτρου: Από ορείχαλκο  
8.- Πώμα με αλυσίδα : Από ελατό χυτοσίδηρο 
 9.- Λήψη: Από ελατό χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο  
10.- Κορμός υδροστομίου: Από ελατό χυτοσίδηρο  
11.- ωλήνας Κρουνου : Από ανοξείδωτο χάλυβα 
12.- Θάλαμος βαλβίδων: Από ελατό χυτοσίδηρο  
13.- Βαλβίδα εκκένωσης(αντιπαγωτική προστασία) : Από ορείχαλκο ή ελατό χυτοσίδηρο(1) 
14.- Έμβολο : Από ανοξείδωτο χάλυβα 
15.- Έμβολο στεγάνωσης : Από ελαστικό (nitrile rubber ή EPDM)  
16.- Ροδέλα : Από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστο πάχος 5 mm  
17.- Κοχλίας 3/8": Από ανοξείδωτο χάλυβα 
   
1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 
 Τποχρεωτικά με την ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ θα συνοδεύουν:  
1. Σο πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CSN ΕΝ 14384 και με την EN 681-1 για τα ελαστικά.  
2. Σεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πυροσβεστικού κρουνού.  
3. χέδιο του κρουνού με τις σημαντικότερες διαστάσεις και το βάρος του.  
4. Διάγραμμα απώλειας πίεσης. 
 5. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης βαφής.  
6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από ανεγνωρισμένο εργαστήριο 
για: α)την χρησιμοποιούμενη βαφή και β) του ελαστικού στεγάνωσης (έμβολο στεγάνωσης 
κλπ)  
 
1.4. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  
1. Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητος και τέτοιας φύσεως, 
ώστε το μέταλλο να αποβαίνει ανθεκτικό, συμπαγές, ομοιογενές και επαρκώς μαλακό για να 
είναι εφικτή η μηχανουργική του κατεργασία. Σο μέταλλο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 
κάθε πρόσμιξη, σκουριά, ή άλλο κατώτερο μέταλλο, ώστε και τα προϊόντα που θα 
κατασκευασθούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αντοχής.  
2. Σα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομιστούν 
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πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από ανεγνωρισμένο εργαστήριο 
που θα αφορούν την χρησιμοποιούμενη βαφή και τα ελαστικά στεγάνωσης. 
 
1.5 ΦΤΣΕΤΗ ΚΑΙ ΒΑΥΗ  
1. Η χύτευση των τεμαχίων από χυτοσίδηρο πρέπει να είναι τεχνικώς άρτια. Σα τεμάχια 
πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγμένη λεπιών, φλυκταινών και να 
αποκλείονται φυσαλίδες ή κοιλότητες ή άλλα ελαττώματα που να καθιστούν το εξάρτημα 
ακατάλληλο.  
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση τυχόν υπάρχουσας κοιλότητας με 
ξένη ύλη, τυχόν τοπικές μικροεξοχές ή ανωμαλίες, ιδίως των εσωτερικών επιφανειών 
στεφάνης και ωτίδων, καθώς και των οπών θα διορθώνονται με ειδική κατεργασία. 
 3. Κάθε τεμάχιο θα θερμανθεί ομοιόμορφα μέχρι τελείας απαλλαγής του από την υγρασία 
αμέσως πριν από την βαφή του, η οποία θα γίνει με κατάλληλη για πόσιμο νερό βαφή 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος.  
 
1.6. ΗΜΑΝΗ  
τα προμηθευόμενα είδη θα υπάρχει σήμανση του προμηθευτή με ανάγλυφη γραφή που θα 
αναφέρει ευκρινώς:  
Α) Σην ονομαστική διάμετρο του υδροστομίου.  
Β) Σα στοιχεία του κατασκευαστή προμηθευτή.  
Γ) Σο έτος κατασκευής τους 
 
2. ΦΤΣΟΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
  
ε όλα τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα πρέπει ανάγλυφα να αναγράφεται στο σώμα του 
υλικού : 
-Σο σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή  
-Οι διαστάσεις κατά DN  
-Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN  
-Και η ένδειξη του υλικού του σώματος (π.χ. GGG40) 
- ε όλα τα τεμάχια όπου απαιτούνται ελαστικοί δακτύλιοι για την στεγανοποίησή του θα 
περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς του τεμαχίου, καθώς και τα τεμάχια θα είναι 
βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή 
υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια 
τοποθέτηση. 
- Η βαφή θα είναι εποξεική η ισοδύναμη με πάχος 250 μm. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 10/02/2022  Άμφισσα 10/02/2022 
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ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  
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ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΤΔΡΕΤΗ ΓΡΑΒΙΑ – ΚΡΟΤΝΟΙ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΠΤΡΟΒΕΗ 
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 
Πιστοποιημένο υδροστόμιο πυρκαγιάς 
πεζοδρομίου τεμ 10 360,00 3.600,00 

2 Ρακόρ  Stortz Αλουμινίου Υ65 τεμ 25 29,00 725,00 

3 Σάπα  Stortz  Αλουμινίου Υ65 τεμ 25 39,50 987,50 

4 Καμπύλη Πεδιλωτή Φυτοσίδερη Υ80 τεμ 12 53,50 642,00 

ΤΝΟΛΟ 5.954,50 

ΥΠΑ 24% 1.429,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.383,58 
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