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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.192,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
 
 

CPV 39350000-0  
(Εξοπλισμός αποχετευτικών έργων) 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, 
και αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή της ΕΕΛ Δεσφίνας. Η υπό μελέτη 
προμήθεια αφορά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) από το προσωπικό του συνεργείου της 
αρμόδιας υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω υλικά θα μεταφερθούν επιτόπου στις εγκαταστάσεις της εν λόγω ΕΕΛ της 
ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την 
συντήρηση και επισκευή τους. 

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

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των υλικών στις 
εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 7.192,00€ με Φ.Π.Α. Υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.06.80 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με πιστώσεις ύψους 5.800,00€ και τον 
κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.392,00€. 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με CPV 39350000-0. Η δαπάνη για την 
προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 7.192,00€ με Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και η προμήθεια θα 
βαρύνει τους κωδικούς 12.06.80 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με πιστώσεις ύψους 5.800,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με 
τίτλο: «Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.392,00€. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος 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 
Συμφωνητικό 

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

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

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το 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 
Τόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το προμηθευόμενο υλικό που 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτοιμο για 
λειτουργία. Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς 
των υλικών στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 
Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.  

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

Σε 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 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, μετά την 
παραλαβή των αντίστοιχων προϊόντων από την ΔΕΥΑ και την έκδοση τιμολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

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 του Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Τιμολόγιο 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 Φορολογικής 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) 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
  

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

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ 
ΑΝΟΞΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. 
 
Γενικά 
Ο υποβρύχιος αναδευτήρας θα αποτελεί μια στιβαρή, υδατοστεγή μονάδα που θα 
περιλαμβάνει τον κινητήρα, την προπέλα και τον ενσωματωμένο ανοξείδωτο  βραχίονα 
για την προσαρμογή του αναδευτήρα σε οδηγό σωλήνα τετραγωνικής διατομής 100x100. 
Ο αναδευτήρας θα εγκατασταθεί στην ανοξική δεξαμενή για την επαρκή ανάμιξη των  
ακατέργαστων λυμάτων με την εσωτερική ανακυκλοφορία. Ο όγκος της δεξαμενής είναι 
237 m3 και οι διαστάσεις είναι 12,00 x 6,00 x 3,30 m υγρό βάθος. 
 
Προπέλα 
Κατάλληλης διαμέτρου, δύο πτερυγίων. Eίναι ειδικού σχεδιασμού ώστε να επιτυγχάνει 
μεγάλες ωστικές δυνάμεις (Τrust 1550 Nt) και συνεπώς υψηλή απόδοση αξονικής ροής. 
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται 
βέλτιστη απόδοση σ΄ όλο το εύρος του πεδίου ανάδευσης και όχι μόνο σ’ ένα σημείο 
λειτουργίας. Η προπέλα θα είναι κατασκευασμένη από τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316Τi  
 
Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός βραχυκυκλωμένου δρομέα, με βαθμό προστασίας ΙP 68 
και κλάση μόνωσης F (1550 C) τουλάχιστον. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι 
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG-25. Η Tαχύτητα θα είναι 460- 470 rpm 
  
Τριβείς 
Ο άξονας εδράζεται σε αυτολίπαντους τριβείς που η διάρκεια ζωής τους  είναι 
τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας. 
 
Στεγανοποίηση  
Η στεγανοποίηση του άξονα απο την πλευρά του αναδευόμενου υγρού  επιτυγχάνεται 
με μηχανικό στυπιοθλίπτη απο silicon carbide (καρβίδιο του πυριτίου) που στεγανοποιεί  
ανεξάρτητα απο την φορά περιστροφής του κινητήρα. Oι τάσεις που αναπτύσσονται 
κατα την εκκίνηση αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια ανοξείδωτου ελατηρίου. 
Η στεγανοποίηση του άξονα απο την πλευρά του κινητήρα επιτυγχάνεται με τσιμούχα 
τυποποιημένη κατα DIN 3760.  
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Η λίπανση  επιτυγχάνεται με το λάδι της ελαιολεκάνης το οποίο και  ψύχει τον 
μηχανικό στυπιοθλίπτη σε περίπτωση λειτουργίας «εν ξηρώ». Ο μηχανικός 
στυπιοθλίπτης προστατεύεται-απομονώνεται από το περιβάλλον υγρό με τη βοήθεια 
κατάλληλης σχεδίασης της πλήμνης της προπέλας και ενός δακτυλίου εκτροπής των 
στερεών τα οποία δεν επιτρέπουν την είσοδο των στερεών στον χώρο του στυπιοθλίπτη.  
 
Σύστημα ελέγχου της στεγανοποίησης 
Ο αναδευτήρας θα διαθέτει σύστημα ελέγχου των διαρροών στον ελαιοθάλαμο με τη 
βοήθεια μιας ηλεκτρονικής συσκευής συνδεδεμένης στον πίνακα αυτοματισμού η οποία 
στέλνει σήμα χαμηλής τάσης και έντασης στο ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρασίας. Εάν 
εισέλθει νερό στον ελαιοθάλαμο ο ανιχνευτής κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα  
ενεργοποιώντας ένα φωτεινό σήμα κινδύνου στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα ενώ 
παράλληλα  διακόπτεται και η λειτουργία του κινητήρα.   
 
Θερμική προστασία  
Ο κινητήρας σε κάθε φάση να διαθέτει διμεταλλικό διακόπτη τοποθετημένο στην πάνω 
πλευρά των τυλιγμάτων του στάτη. Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν 
σειρά μεταξύ τους και με την επαφή του θερμικού στον εκκινητή του κινητήρα έτσι ώστε 
με το «άνοιγμα» ενός διμεταλλικού να διακόπτεται η λειτουργία του αναμικτήρα. Η 
θερμοκρασία ενεργοποίησης τους ειναι 1400 C. Όταν η θερμοκρασία του στάτη 
επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα η διμεταλλική επαφή κλείνει αυτόματα. 
 
Yλικά κατασκευής 
Κέλυφος κινητήρα  : Χυτοσίδηρος EN-GJL-250  
Προπέλα   : Τιτανιούχος ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316Ti 
Άξονας              : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 
Μηχανικός στυπιοθλίπτης : Silicon carbide / Silicon carbide 
Koχλιοσυνδέσεις  : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 
Βραχίoνας ολίσθησης            : Xυτοσίδηρος EN-GJS-400 
 
 
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ 

ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ 460-470 rpm 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 70% 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  5,5 kW 

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 400 V 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΡ68 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50 Ηz 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AΞΟΝΑ AISI 316 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ AISI 316Ti 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 

  
Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και 

επισκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) από το προσωπικό του 
συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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Τα 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 τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ του 
Δήμου Δελφών. Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
μεταφοράς των υλικών στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ   

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Άμφισσα, ΤΚ 33100 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΕΛ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

1 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΙΚΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Τεμ. 1 5.800,00 5.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.800,00 

ΦΠΑ 24% 1.392,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    7.192,00 

 
Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των υλικών 
στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 


