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                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ιωάννινα 17 Ιουλίου 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                      Αρ. Πρωτ.: οικ. 62683/5058 

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφ. : Ι. Τσεπέλης - Α. Μαυριά 
Τηλ. – Fax : 26510-87232 
Email  : i.tsepelis@php.gov.gr 
             a.mavria@php.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εκτέλεση του υποέργου 

«Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 

Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα (Προµήθεια 

σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)» , προϋπολογισµού 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του 

έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

 
 Έχοντας υπόψη : 

1/ Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

3/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και 

Ν.Π.∆.∆. και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 

150/Α΄/10-07-2007). 

5/ Την υπ. αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 

1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, 

παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

6/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

7/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

8/ Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7Λ9-9ΛΗ

13PROC001543857 2013-07-17



 2 

3400), καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου – Γενική ∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί 

Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

9/ Την ανάγκη αντικατάστασης τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης, λόγω 

φθορών, για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα 

(Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm). 

10/ Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 55429/2351/10-06-2013, απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων για 

την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού 

άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα 

(Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)» , προϋπολογισµού 27.000,00 €, µε 

Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

11/ Τη σχετική µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο), η οποία 

συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου. 

12/ Τις υπ’ αριθµ. 19/772/05-07-2013/ & 20/836/15-07-2013 αποφάσεις της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας και 

µελέτης πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου 

«Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 

Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα (Προµήθεια 

σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)» , προϋπολογισµού 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του 

έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» και συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αντίστοιχα. 

12/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

13/ Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, 

κατά την προκήρυξη του παρόντος. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
 Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε λήψη κλειστών 

προσφορών, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος 

καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) 

αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7Λ9-9ΛΗ



 3 

Atm)» , προϋπολογισµού 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική 

περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου και µε τους παρακάτω όρους : 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα 

Προµηθειών – γραφ.232), την 24η Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.µ., από την αρµόδια επιτροπή. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

της εµπορίας των υπό προµήθεια υλικών, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, 

εγγεγραµµένες στο οικείο επιµελητήριο. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

• Οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µε τιµή (€), µε την έκπτωση, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο. 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (βεβαίωση Ι.Κ.Α.). 

• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, περί εγγραφής του σ’ αυτό. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νοµίµου εκπροσώπου, µε 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι : 

 α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

∆ιακήρυξης, καθώς και του δελτίου τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της. 

 β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί του 

προϋπολογισµού, ήτοι 1.350,00 €. (Βλέπε Άρθρο 7) 

Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί ουσιώδη λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
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Άρθρο 2ο 
Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν, σε κλειστό φάκελο, 

έγγραφες προσφορές, µέχρι την προθεσµία που ορίζεται µε την παρούσα ∆ιακήρυξη 

(ώρα λήξης κατάθεση προσφορών η 10:00 π.µ. της 24ης Ιουλίου 2013). 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα 

υποβάλλονται, σε ένα αντίγραφο, µέσα σε καλά κλεισµένο φάκελο, στο εξωτερικό του 

οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

 
►ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. : 62683/5058/17-07-2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 24-07-2013, ώρα 10:00 π.µ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                      Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
 

■ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : 

Α) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον 

οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής, που αναφέρονται στο 1Ο Άρθρο 

της παρούσας, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. 

Β) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο θα 

εσωκλείονται τα προσπέκτους και τα πιστοποιητικά ποιότητας κ.λπ. που αναφέρονται 

στη σχετική µελέτη, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / 

Περιφέρειας Ηπείρου και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Γ) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα 

υποβληθεί σε δύο αντίγραφα και στην οποία θα αναγράφεται, ολογράφως και 

αριθµητικά, το ποσό της προσφοράς, µε τιµή σε ΕΥΡΩ (€) χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις, σβησίµατα, προσθήκες ή 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να 

είναι µονογραφηµένη από τον προσφέροντα. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες 

δηµιουργούν ασάφειες και καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση κατά την κρίση της 

επιτροπής. 
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 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 

 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία : 

1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και µονογράφονται, από την επιτροπή, οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά, 

κατά φύλλο. 

2. Για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, αποδεκτές, οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών δεν θα αποσφραγιστούν 

και θα επιστραφούν στους συντάκτες τους, µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 

3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, που κρίθηκαν, κατά το 

στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποδεκτές και µονογράφονται, 

από την επιτροπή, οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά, κατά φύλλο. 

4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται πριν την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς. 

5. Για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών και 

τεχνικών στοιχείων, αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν θα 

αποσφραγιστούν και θα επιστραφούν στους συντάκτες τους, µετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισµού. 

6. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών 

ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές έγιναν 

αποδεκτές. Οι οικονοµικές προσφορές των προσφορών που έγιναν αποδεκτές 

αξιολογούνται και συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης προσφορών. Η ανάδειξη του 

µειοδότη γίνεται την ίδια ηµέρα. Η κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη γίνεται 

ύστερα από την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού από την Οικονοµική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
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 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσµεύoυv τoυς πρoµηθευτές για εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες. Η έvαρξη πρoθεσµίας αρχίζει απo τηv επoµέvη της διεvέργειας τoυ 

διαγωvισµoύ. 

 Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς µικρότερo τoυ πρoβλεπόµεvoυ απo τηv 

παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της πρoσφoράς µπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, 

πριv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστηµα ίσo µε τo πρoβλεπόµεvo 

απo τη διακήρυξη. 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται. 

 Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τηv 

συµµετoχή σε αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα. 

 
Άρθρο 3ο 

Προσφερόµενη τιµή 
 

 Η τιµή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα αναγράφεται 

απαραίτητα στην οικονοµική προσφορά ολογράφως και αριθµητικά. 

 Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για όλες τις ποσότητες των υλικών που θα 

παραληφθούν. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο µέχρι την λήξη 

της σύµβασης. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε 

αξίωση του αναδόχου πέρα από την τιµή της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 4ο 

Αξιολόγηση τιµών – κατακύρωση διαγωνισµού 
 

 Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη 

προσφορά, για το σύνολο των υλικών. 

 Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων οργάνου. 

 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
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όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 

προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις οπότε θεωρούνται τεχνικά 

αποδεκτές. 

 Αποκλίσεις από τους όρους που έχουν χαρακτηριστεί από την διακήρυξη ως 

απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των 

προσφορών. 

 Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) οι περισσότεροι µειοδότες µε ίδια 

οικονοµική προσφορά, ο τελευταίος µειοδότης αναδεικνύεται µε κλήρωση που 

διενεργείται από την επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

 Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σε περίπτωση που ο τελευταίος µειοδότης δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της 

Υπηρεσίας για την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο διαγωνισµός, 

µε απόφαση της Υπηρεσίας, θα κατακυρωθεί στον αµέσως επόµενο µειοδότη. 

 

Άρθρο 5ο 
Παράδοση παραλαβή 

 
 Ο χρόνος και ο χώρος παράδoσης των υλικών, καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από 

την υπογραφή της σύµβασης, επί τόπου [Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά)] και στις 

εγκαταστάσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα. 

Η Υπηρεσία θα εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους και σε κάθε περίπτωση που η 

ποιότητα του υλικού δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού, οι 

ποσότητες αυτές θα επιστρέφονται στον προµηθευτή. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν παραδοθούν εµπρόθεσµα οι ποσότητες που έχουν 

παραγγελθεί, σύµφωνα µε του όρους της σύµβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 

από το άρθρο 32 του Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆.) κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση. 

Η παραλαβή θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε τις νόµιµες 

διαδικασίες. 

 
Άρθρο 6ο 

Τρόπος - Χρόνος πληρωµής 
 

Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνει από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ30000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 

ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», µε χρηµατικό ένταλµα, σε εύλογο χρονικό 
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διάστηµα από την οριστική παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των 

νοµίµων δικαιολογητικών. 

 
Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται για το διαγωνισµό αυτό θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των 

κρατών-µελών, αυτό το δικαίωµα. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει για ένα (1) µήνα µετά την λήξη της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι 25-12-2013 και θα απευθύνεται στην 

υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, ήτοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Μετά 

την ανακήρυξη του αναδόχου (κατακύρωση του διαγωνισµού) η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συµµετέχοντες, εκτός του µειοδότη, στον 

οποίο θα επιστραφεί µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την κατάθεση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσής της. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας της 

προµήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το χρόνο λήξης της σύµβασης που προβλέπεται 

από τον διαγωνισµό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά την 

οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή όλων των ποσοτήτων υλικού που έχει 

παραγγείλει η Υπηρεσία και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συµβαλλοµένους. 

Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 

του Π.∆. 118/07. 

 
Άρθρο 8ο 
Άλλοι όροι 

 
Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 

του διαγωνισµού, από το τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
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Ηπείρου (Γραφείο 232 – 1ος όροφος ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην 

Νοµαρχία Ιωαννίνων). 

 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην έδρα της 

Υπηρεσίας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, 

τις εργάσιµες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και στο 

τηλέφωνο 26510 87 401 – Πληροφορίες : Αντωνίου Ιωάννης. 

 
Συνηµµένα : 
∆ελτίο τεχνικών προδιαγραφών 

Ο Περιφερειάρχης 
Ηπείρου 

 
 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 
Εσωτερική διανοµή 
α)Φάκελος διαγωνισµού 
β)Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
(Ανήκει στην υπ΄ αριθ. 62683/5058/17-07-2013 

διακήρυξη) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

ΕΡΓΟ : Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 
Υποέργο : Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για 
την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα  (Προµήθεια 
σωλήνων ΠΕ Φ500/ DN=12,5 Atm) 

 
 

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 
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 ΕΡΓΟ: Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

Υποέργο: Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 
Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ 
Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ500/  

DN=12,5 Atm) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 
 

       ΧΡΗΣΗ: 2013 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

   Η έκθεση αυτή αφορά την προµήθεια αγωγού άρδευσης πολυαιθυλενίου  ΠΕ 

Φ500/ DN=12,5 Atm (λόγω φθορών).  Αποτελεί τµήµα του καταθλιπτικού αγωγού 

Βαλανιδόρραχης (Κηφισιά). 

 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει επί τόπου και η συγκόλληση - ενσωµάτωση 

µε τον καταθλιπτικό θα γίνει µε ευθύνη του ΤΟΕΒ Αχέροντα. 

     Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

τις συνηµµένες προδιαγραφές σωλήνων πολυαιθυλενίου - υδραυλικών υλικών και 

της νοµοθεσίας περί προµηθειών. 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου  

    Οι σωλήνες της προµήθειας θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες άρδευσης και θα 

είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE PE 100 τρίτης γενιάς MRS 10, χρώµατος 

µαύρου µε µπλε ευθύγραµµες ρίγες, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ12201-2 (σ80, 

MRS10, PE100) 

Η διάµετρος των σωλήνων είναι Φ500 για πίεση λειτουργίας 12,5atm, µε πάχος 

τοιχώµατος 36,8mm και βάρος 53,00 ή 53,3 Kgr/µµ.. 

Οι σωλήνες θα είναι σε ευθύγραµµα µήκη των 6 ή 12 µέτρων. 

Η Υπηρεσία µπορεί και µε έξοδα του παραγωγού να διεξάγει ελέγχους σε 

οποιοδήποτε επίσηµο εργαστήριο – χηµείο απροειδοποίητα οποιαδήποτε ώρα.  
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Οι σωλήνες πρέπει να µεταφερθούν και να αποθηκευθούν µε προσοχή ώστε να µην 

αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος µε την τεχνική προσφορά του να προσκοµίσει 

πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων ISO 

9001:2008 χώρας µέλους της Ε.Ε., επί ποινή αποκλεισµού. Επίσης είναι 

υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του και πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης µε το οποίο να φαίνεται ότι το εργοστάσιο διαθέτει σήµα 

συµµόρφωσης για τους σωλήνες, που σηµαίνει ότι τρίτος φορέας πιστοποιεί 

διαρκώς την ικανότητα παραγωγής και ελέγχου των σωλήνων, επί ποινή 

αποκλεισµού, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 14097/757 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Ο συµµετέχων υποψήφιος προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, επί ποινή αποκλεισµού. 

  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α. (για 

προµήθειες), όση η  χρηµατοδότηση (ΣΑΕΠ030 Ηπείρου µε ΚΑ 

2010ΕΠΟ03000014) (Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου). 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ     28-6-2013 

    Ο Συντάξας   
            

 
Ιωάννης Αντωνίου        

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-6-2013 
Η αναπλ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.∆.Π. 

   
   
   

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01-07-2013 

Η αν. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

  

ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ 

ΑΡΧ-ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΡΓΟ: Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

Υποέργο: Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού 
αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη 
(Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
(Προµήθεια σωλήνων PΕ Φ500/ 
DN=12,5 Atm) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Σωλήνες πολυαιθυλενίου 
Οι σωλήνες της προµήθειας θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες άρδευσης και θα 
είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE PE 100 τρίτης γενιάς MRS 10, χρώµατος 
µαύρου µε µπλε ευθύγραµµες ρίγες, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ12201-2 (σ80, 
MRS10, PE100) 
Η διάµετρος των σωλήνων είναι Φ500 για πίεση λειτουργίας 12,5atm, µε πάχος 
τοιχώµατος 36,8mm και βάρος 53,00 ή 53,3 Kgr/µµ. 
Οι σωλήνες θα είναι σε ευθύγραµµα µήκη των 6 ή 12 µέτρων. 
Η Υπηρεσία µπορεί και µε έξοδα του παραγωγού να διεξάγει ελέγχους σε 
οποιοδήποτε επίσηµο εργαστήριο – χηµείο απροειδοποίητα οποιαδήποτε ώρα.  
Οι σωλήνες πρέπει να µεταφερθούν και να αποθηκευθούν µε προσοχή ώστε να µην 
αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος µε την τεχνική προσφορά του να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής των 
σωλήνων ISO 9001:2008, µε εγκατεστηµένο εξοπλισµό κατασκευής σε χώρα 
µέλους της Ε.Ε., επί ποινή αποκλεισµού. 
Επίσης είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του και 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το οποίο να φαίνεται ότι το εργοστάσιο διαθέτει 
σήµα συµµόρφωσης για τους σωλήνες, που σηµαίνει ότι τρίτος φορέας πιστοποιεί 
διαρκώς την ικανότητα παραγωγής και ελέγχου των σωλήνων, επί ποινή 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. οικ. 14097/757 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 
2. Βάνες σύρτου ελαστικής έµφραξης φλαντζωτές µε δείκτη θέσης 
Οι βάνες σύρτου θα είναι κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 κατά 
DΙΝ1693 και θα λειτουργούν σε πίεση 16atm., θα έχουν ανοξείδωτο άξονα, 
στεγανοποίηση µε oring, θα έχουν εξωτερικά και εσωτερικά εποξειδική βαφή 200 
µικρών ψευδαργυρικής βάσης και θα φέρουν δείκτη θέσης, επί ποινή αποκλεισµού. 
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Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην τεχνική προσφορά του 
πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008, 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε., καθώς και πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
επί ποινή αποκλεισµού. 
Οι βάνες σύρτου ελαστικής έµφραξης θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-06-07-02:2009 / ΦΕΚ 
2221/30-07-2012), επί ποινή αποκλεισµού. 

 
3. Λαιµοί πολυαιθυλενίου µεγάλου µήκους PN16 
Οι λαιµοί πολυαιθυλενίου από ΡΕ-100 τρίτης γενιάς χρώµατος µαύρου, µεγάλου 
µήκους, για πίεση λειτουργίας 16atm. µε πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 
του εργοστασίου κατασκευής χώρας µέλους της Ε.Ε. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του 
πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008, 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε. 
 

4. Φλάντζες τόρνου για λαιµούς ΡΕ – Φλάντζες τόρνου χαλύβδινες για 
συγκόλληση 
α) Οι φλάντζες τόρνου ειδικές (περαστές) για λαιµούς ΡΕ Φ500/500 και οι φλάντζες 
τόρνου χαλύβδινες για συγκόλληση Φ500, για πίεση λειτουργίας 16atm, θα είναι 
σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά DIN 2633 και θα έχουν απόσταση 
κέντρων οπών 650mm. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του 
πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008, 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε. 
β) Οι φλάντζες τόρνου ειδικές (περαστές) για λαιµούς ΡΕ Φ125/125, για πίεση 
λειτουργίας 16atm, θα είναι σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά DIN 
2633. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά 
του πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε. 

 
5. Σέλλες διακλαδώσεως ΡΕ100 – PN16 
Οι σέλλες διακλαδώσεως Φ500Χ125mm. από PE-100 τρίτης γενιάς, χρώµατος 
µαύρου SDR11 (ISO S5), για πίεση λειτουργίας 16atm και έξοδο Φ125 µε 
ενσωµατωµένη ηλεκτροµούφα. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του 
πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008, 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε. 
 

6. Hλεκτροµούφες πολυαιθυλενίου PN16 
Οι Ηλεκτροµούφες πολυαιθυλενίου από ΡΕ-100 τρίτης γενιάς χρώµατος µαύρου, 
SDR11 (ISO S5), για πίεση λειτουργίας 16atm., µε πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής χώρας µέλους της Ε.Ε. 
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Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την τεχνική προσφορά του 
πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008, 
εγκατεστηµένο σε χώρα µέλους της Ε.Ε. 

 
7. ∆ιάφορα µικροϋλικά 
Οι γαλβανιζέ βίδες µε τα περικόχλια, οι φλάντζες ελαστικές µε τρύπες και οι 
φλάντζες περµανίτη άνευ αµιάντου θα είναι κοινά εµπορίου. 
Ο συµµετέχων είναι υποχρεωµένος µε την τεχνική προσφορά του να δηλώνει 
µόνο το εργοστάσιο κατασκευής. 

� Για όλα τα παραπάνω υλικά θα κατατεθούν αντίστοιχα prospect. 

� Oι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής 
δραστηριότητα µε το αντικείµενο του διαγωνισµού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, 
επί ποινή αποκλεισµού. 

 

Ο Σύνταξας   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-06-2013 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-06-2013   
Η αναπλ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

Τ.∆.Π. 
      
      

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ      
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.   ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
      

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01-07-2013    

 Η αν. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    

      

      

 ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ    

 ΑΡΧ-ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ         

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Υποέργο: Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
(Προµήθεια σωλήνων PΕ Φ500/ DN=12,5 
Atm) 

    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ     

    

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 
  

          

          

Α/Α 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Τ Κ.Α. 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΙ∆. 
ΜΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
  

1 
Αγωγός πολυαιθυλενίου ΡΕ-100 Φ500/ 
DN=12,5 Atm 

1 Σχ ΗΛΜ 80 Μµ 80 220,71 17.656,80   

2 

Εξάρτηµα Νέων διακλαδώσεων από 
πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς ΡΕ-100, 
για πίεση λειτουργίας 16atm -Σέλλα  
Φ500/125   

2 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 585,00 1.170,00   

3 

Λαιµοί µεγάλου µήκους από 
πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς ΡΕ-100, 
για πίεση λειτουργίας 16atm - 
Φ500/16atm 

3 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 1 365,00 365,00   

4 
Ηλεκτροµούφες από πολυαιθυλένιο 
τρίτης γενιάς ΡΕ-100 Φ500 για πίεση 
λειτουργίας 16atm. 

4 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 405,60 811,20   

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7Λ9-9ΛΗ
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5 

Φλάντζες χαλύβδινες –περαστές- για 
λαιµούς ΡΕ και πίεση λειτουργίας 
16atm (απόσταση κέντρων οπών 
650mm) Φ500/500 

5 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 1 535,00 535,00   

6 

Φλάντζα χαλύβδινη για συγκόλληση 
και πίεση λειτουργίας 16atm. 
(απόσταση κέντρων οπών 650mm) 
Φ500/500 

6 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 1 410,00 410,00   

7 
Φλάντζες περµανίτη Φ500 άνευ 
αµιάντου 

7 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 1 42,50 42,50   

8 

Λαιµοί µεγάλου µήκους από 
πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς ΡΕ-100, 
για πίεση λειτουργίας 16atm - 
Φ125/16atm 

8 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 13,00 26,00   

9 
Φλάντζες χαλύβδινες –περαστές- για 
λαιµούς ΡΕ και πίεση λειτουργίας 
16atm Φ125/125 

9 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 13,82 27,64   

10 
Φλάντζες ελαστικές µε τρύπες 
περιµετρικά Φ125 

10 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 2,27 4,54   

11 
Βίδες γαλβανιζέ κατά DIN 931.8.8, 
µερικού σπειρώµατος µε τα αντίστοιχα 
περικόχλια M30X200 

11 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 20 21,35 427,00   

12 
Βίδες γαλβανιζέ κατά DIN 931.8.8, 
µερικού σπειρώµατος µε τα αντίστοιχα 
περικόχλια M16X80 

12 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 16 1,49 23,84   

13 
Βάνες σύρτου ελαστικής έµφραξης -
F4- Φ125 για πίεση λειτουργίας 16atm 

13 Σχ ΗΛΜ 80 Τεµ 2 225,85 451,70   

    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.951,22 
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ΦΠΑ 23% 5.048,78 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 27.000,00 
  

          

 
Ο Συντάξας   ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 28-06-2013    

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 28-06-2013   Η αναπλ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  Τ.∆.Π.    

          

          

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ         

 ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.   ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ    

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

          

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 28-06-2013       

  Η αν. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

          

          

  ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ       

  ΑΡΧ-ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       
 

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7Λ9-9ΛΗ


