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Αποχέτευσης ∆.Ε.Υ.Α.Φ.» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, σε συνέχεια της αριθµ. 177/2022 Απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α : 6∆2ΟΟΕΕΖ-9ΞΙ & Α∆ΑΜ : 22REQ011113531) 

, σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στην προµήθεια : «Προµήθεια υλικών 

αποκατάστασης ζηµιών στα ∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆.Ε.Υ.Α.Φ. », 

που αφορά σε υλικά, εξαρτήµατα και αναλώσιµα για την κάλυψη αναγκών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Φλώρινας ( ∆.Ε.Υ.Α.Φ. ) για την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν προκληθεί 

στα ∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α.Φ. εξαιτίας του 

σεισµού στης 09-01-2022 και της µετέπειτα µετασεισµικής δραστηριότητας . 

        Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό 29.997,90 

ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

• το Τµήµα Α, που αφορά στην προµήθεια υλικών, εξαρτηµάτων και 

αναλώσιµων ύδρευσης για την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν 

προκληθεί στα ∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης αρµοδιότητας 

∆.Ε.Υ.Α.Φ. εξαιτίας του σεισµού στης 09-01-2022 και της µετέπειτα 

µετασεισµικής δραστηριότητας , µε επιµέρους δαπάνη 9.870,90 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

• το Τµήµα Β, που αφορά στην προµήθεια υλικών και ειδικών 

εξαρτηµάτων ύδρευσης για την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν 

προκληθεί στα ∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης αρµοδιότητας 

∆.Ε.Υ.Α.Φ. εξαιτίας του σεισµού στης 09-01-2022 και της µετέπειτα 

µετασεισµικής δραστηριότητας , µε επιµέρους δαπάνη 17.077,00 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

• το Τµήµα Γ, που αφορά στην προµήθεια υλικών, εξαρτηµάτων και 

αναλώσιµων αποχέτευσης για την αποκατάσταση ζηµιών που έχουν 

προκληθεί στα ∆ίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης αρµοδιότητας 





∆.Ε.Υ.Α.Φ. εξαιτίας του σεισµού στης 09-01-2022 και της µετέπειτα 

µετασεισµικής δραστηριότητας , µε επιµέρους δαπάνη 3.030,00 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

Επισυνάπτεται της παρούσας Παράρτηµα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό των υλικών , σύµφωνα µε την αριθµ. 

5616/02-08-2022 Μελέτη της προµήθειας.  

       Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους υπό στοιχεία Κ.Α. 

15.01.12.000 µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης ζηµιών στα ∆ίκτυα 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆.Ε.Υ.Α.Φ. » κατά ποσό 29.997,90 ευρώ και Κ.Α  

54.00.28.024 µε τίτλο: «Φ.Π.Α. ∆ΑΠΑΝΩΝ 24%» κατά ποσό 7.194,70 ευρώ, 

που αφορά στον Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα. 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας και για έκαστο τµήµα, 

ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά, σύµφωνα µε το 

συνηµµένο Έντυπο Προσφοράς,µέχρι την 09-09-2022 , ηµέρα Παρασκευή .  

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί υπεύθυνη 

δήλωση του φυσικού προσώπου (ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου του 

νοµίµου εκπροσώπου) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού από 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων της παρ.1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

µητρώου 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης : 

I. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, 





κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκοµίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα µε 

τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

II. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του 

νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 

αρµόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., 

ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 

συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Επισηµαίνεται ότι το ποινικό µητρώο, τα πιστοποιητικά µη πτώχευσης, 

εκκαθάρισης, οι ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, κλπ., είναι σε ισχύ, 

εφόσον έχουν εκδοθεί ισχύουν έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 

τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι σε ισχύ, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Συνηµµένα : Παράρτηµα της αριθµ. 5616/02-08-2022  µελέτη ( Τεχνικές 

προδιαγραφές , Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Έντυπο 

Προσφοράς ). 
Εσ. ∆ιανοµή :  

• Γ.Π. 
• Ο.Υ. 
• Γραµµατεία 
• Αποθήκη 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Φ. 
 
 
 
 

     ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 





                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

      Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένη 

κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι πλήρες και θα 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα µικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, 

βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών 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 ∆.Ε.Υ.Α.Φ.. 

     Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων 

στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό 

προµήθεια είδη πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές 

προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος 

από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής 

προσφοράς. 

     Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούµενων υλικών παρατίθενται 

παρακάτω, σε συνδυασµό µε τα περιγραφόµενα στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

ΤΜΗΜΑ Α 

1. Κολλάρα ∆.Υ. 

Τα ζητούµενα Κολλάρα ∆.Υ. θα είναι βιδωτά από ορείχαλκο για γαλβανιζέ 

σωλήνα, κατάλληλα για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού και 

σύµφωνα µε τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, ονοµαστικής 

πίεσης PN16.  
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2. Ρακόρ ορειχάλκινα σύσφιξης σωλήνων ∆.Υ. 

Τα ζητούµενα Ρακόρ σύσφιξης σωλήνων ∆.Υ. θα είναι κατάλληλα για χρήση 

σε δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού και θα είναι σύµφωνα µε τις Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, ονοµαστικής πίεσης PN16. 

3. Ρακόρ ορειχάλκινα συνδετικά σωλήνων πολυαιθυλένιου 

Τα ζητούµενα Ρακόρ σύσφιξης σωλήνων ∆.Υ. θα είναι κατάλληλα για χρήση 

σε δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού και θα είναι σύµφωνα µε τις Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, ονοµαστικής πίεσης PN16. 

4. Βάνες ορειχάλκινες συρταρωτές 

Οι ζητούµενες βάνες θα είναι συρταρωτές, ορειχάλκινες, ονοµαστικής πίεσης 

ΡΝ 16, κατάλληλες για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού, σύµφωνα 

µε τις πρότυπες προδιαγραφές ΕΝ  ISO 9002 µε εσωτερικό σπείρωµα  

σωλήνων.  

       5. Χυτοσιδηρά ζιµπώ µακρύλαιµα 

    Τα χυτοσιδηρά ζιµπώ, ονοµαστικής πίεσης PN16, θα αποτελούνται από 

γκρίζο χυτοσίδηρο οµοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσµίξεις. Τα 

ζιµπώ πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και οµαλή χωρίς εξογκώµατα 

ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεµισµένα µε ξένη ουσία. Το άκρο των θα 

είναι ή ευθύ, κατάλληλο για σύνδεση µε κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή µε 

ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαµορφωµένη για την ανάλογη πίεση 

λειτουργίας κατά DIN 2532 και 2508. 

     Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων θα είναι σύµφωνη προς τους διεθνείς 

κανονισµούς ISO-R13 που οι τεχνικές προδιαγραφές των καθορίζουν για 

χυτοσιδηρούς σωλήνες και ειδικά τεµάχια: 

Α) Την ποιότητα του γκρίζου χυτοσιδήρου. 

Β) Τις διαστάσεις και τα βάρη (µε ειδικό βάρος 7.15) κάθε τεµαχίου. 

Γ) Τις ανεκτές αποκλίσεις από τις καθοριζόµενες διαστάσεις και βάρη. 

∆) Τις δοκιµές των δοκιµίων σε µηχανικές καταπονήσεις δηλαδή σε 

εφελκυσµό και σε κάµψη δακτυλίου. Τα δοκίµια των ειδικών τεµαχίων πρέπει 

να έχουν αντοχή σε εφελκτική ίση τουλάχιστον µε 14 KG/MM2. 

Ε) Την δοκιµή σε σκληρότητα κατά BRINELL η οποία στα ειδικά τεµάχια δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 215 µονάδες BRINELL. 

Στ) Την δοκιµή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση που καθορίζεται 

από σχετικούς πίνακες και εξαρτάται από την κλάση των σωλήνων, την 

διάµετρο και το είδος των τεµαχίων. Τα ειδικά τεµάχια πρέπει να δοκιµαστούν 

σε στεγανότητα, πριν την προστατευτική επένδυση.  





Στην ίδια δοκιµασία πρέπει να παρουσιάζουν στεγανότητα και οι συνδέσεις µε 

κεφαλές µετά ελαστικού δακτυλίου των ειδικών τεµαχίων. 

Κατά την δοκιµή στεγανότητας δεν πρέπει να παρουσιάζεται η παραµικρή 

διαρροή ή εφίδρωση. 

Ζ) Την σήµανση κάθε τεµαχίου µε το σήµα του κατασκευαστή και την 

αναγραφή της ονοµαστικής διαµέτρου και τυχόν άλλων κύριων 

χαρακτηριστικών. 

6. Εξαρτήµατα σιδηροσωλήνων ∆.Υ 

Τα εξαρτήµατα σιδηροσωλήνων ∆.Υ (ταφ, γωνίες, συστολές, νίπελ κτλ.) θα 

είναι γαλβανισµένα, βαρέως τύπου, κατάλληλα για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης 

πόσιµου νερού και σύµφωνα µε τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.  

 

 

7. Σιδηροσωλήνες ∆.Υ.  

Οι ζητούµενοι Σιδηροσωλήνες ∆.Υ. θα είναι γαλβανισµένοι, βαρέως τύπου, 

πράσινη ετικέτα, κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης πόσιµου νερού 

και σύµφωνοι µε τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

1. Σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ. 

Οι Σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ. (µανσόν επισκευής) θα πρέπει να 

είναι πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατά τους και να είναι κατάλληλες για επισκευή 

διαρροών αγωγών του δικτύου, επιτόπου υπό πίεση 16 atm χωρίς εκκένωση 

του νερού από τον αγωγό. Οι Σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ. 

(µανσόν επισκευής) προορίζονται για την επισκευή περιφερειακής ολικής 

ρωγµής αγωγού. Η σέλλα επισκευής θα πρέπει να τοποθετείται χωρίς να 

διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού. 

Η σέλλα επισκευής θα αποτελείται από τα εξής εξαρτήµατα : 

- Σώµα 

- Σύστηµα σύσφιξης 

- Ελαστικό περίβληµα 

- Κοχλίες 

- Περικόχλια 

Επίσης : 

1. Οι Σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ. θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό 

περίβληµα κατάλληλου πάχους µε διαµόρφωση άκρων και ανάγλυφης 





επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα 

γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές µετακινήσεις. Ο αρµός του 

µανσόν θα ενισχύεται µε κυλινδρικό σχήµα από ανοξείδωτο έλασµα 

καταλλήλων διαστάσεων ώστε να µην καταπονείται το ελαστικό περίβληµα 

λόγω του διάκενου του αρµού. 

2. Η Σέλλα ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ.  θα περιβάλλει τον σωλήνα και 

θα τοποθετείται µε τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από 

πραγµατικές συνθήκες. 

3. Η Σέλλα ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ.  θα φέρει ετικέτα 

πλαστικοποιηµένη µε την µέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών 

διαµέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρµογής. Οι Σέλλες ταχείας επισκευής 

διαρροών ∆.Υ. µετά από τις συγκολλήσεις θα υποστούν καθαρισµό των 

επιφανειών τους µε χηµική επεξεργασία. 

4. Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησής τους οι κοχλίες και τα 

περικόχλια θα βρίσκονται επί της σέλλας. 

5. Για να αποφευχθεί η παραµόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να 

µεταφέρει µόνο αξονικές δυνάµεις στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες 

τοποθέτησης και λειτουργίας. 

6. Στο σπείρωµα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να γίνει 

επάλειψη µε ειδικό υλικό προς µείωση των τριβών για να αποφεύγεται το 

«άρπαγµα-στόµωµα» κατά την σύσφιξη του περικοχλίου. 

7. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο που να 

αποφεύγονται οι πιθανές παραµορφώσεις του σώµατος του συνδέσµου κατά 

την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν 

αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του. 

8. Οι Σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών ∆.Υ. θα είναι κατάλληλες για 

ορισµένη περιοχή 

εξωτερικών διαµέτρων σωλήνων περί την ονοµαστική, θα έχουν ελάχιστο 

µήκος που καθορίζεται στο συνηµµένο έντυπο προσφοράς. Θα προτιµηθούν 

σύνδεσµοι που καλύπτουν κατά το δυνατόν, για την ίδια ονοµαστική διάµετρο 

σωλήνες περισσοτέρων υλικών. 

Υλικό κατασκευής : 

• Σώµα 

Το υλικό κατασκευής του σώµατος πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά 

DIN17440 ή ισοδύναµου. 

• Σύστηµα σύσφιξης (γέφυρα) 





Το υλικό κατασκευής της γέφυρας πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά 

DIN17440 ή BS1449 PART2 304/S11 ή ισοδύναµου ή χυτοσίδηρος µε 

κατάλληλη αντιδιαβρωτική 

προστασία, κατάλληλου πάχους. 

• Ελαστικό περίβληµα 

Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου πρέπει να είναι EPDM ή άλλο υλικό 

κατάλληλο για πόσιµο νερό. 

• Κοχλίες 

Το υλικό κατασκευής των κοχλιών πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά 

DIN17440 ή ισοδύναµου. 

• Περικόχλια 

Το υλικό κατασκευής των περικοχλίων πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 

κατά DIN17440 ή ισοδύναµου. 

 

 ΤΜΗΜΑ Γ 

1. Υλικά Αποχέτευσης από PVC  

• Οι ζητούµενοι Σωλήνες και ειδικά τεµάχια Αποχέτευσης PVC θα είναι 

γκρι χρώµατος και κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα αποχέτευσης µε 

πίεση λειτουργίας 6 atm. Τα τυπικά ωφέλιµα µήκη για τους σωλήνες 

είναι 3,0 µ.  

Κάθε σωλήνας και ειδικό τεµάχιο πρέπει να χαρακτηρίζεται µε τα 

παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα σε κάθε 

τεµάχιο. 

1. Εξωτερική διάµετρος σε χιλιοστόµετρα. 

2. Τύπος σωλήνα P.V.C. 

3. Ονοµαστική πίεση λειτουργίας. 

4. Εµπορική επωνυµία ή σήµα κατασκευαστή 

 

Για την κατασκευή, την ποιότητα, τις δοκιµασίες στο εργοστάσιο και την 

παραλαβή των σωλήνων ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329. 

 

 

 

 

 
 
 





 
 

                   Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 63 

τεµ. 20  15,00 300,00 

2 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 90 

τεµ. 20  22,00 440,00 

3 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 110 

τεµ. 10  30,00 300,00 

4 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 200 

τεµ. 10  60,00 600,00 

5 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές ½ ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 60 6,50 390,00 

6 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές ¾  ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 60 7,50 450,00 

7 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές 1 ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 30 13,50 405,00 

8 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές 2΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 30 21,50 645,00 

9 
     Βάνες ορειχάλκινες 
σφαιρικές ½ ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 10 6,90 69,00 

10 
     Βάνες ορειχάλκινες 
σφαιρικές 1΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 10 38,00 380,00 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας 
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Φ.» 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 





11 Βρύση κάνουλα ½΄΄ 16 
Αtm 

τεµ. 10 4,20 42,00 

12 

Προέκταση αρσενική – 
θηλυκή ¾΄΄ , 3 εκατοστά 
ορειχάλκινη 
επινικελωµένη 

τεµ. 60 2,50 150,00 

13 

Προέκταση αρσενική – 
θηλυκή ¾΄΄, 2,5 εκατοστά 
ορειχάλκινη 
επινικελωµένη 

τεµ. 60 2,10 126,00 

14 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
¾΄΄ -½΄΄ 

τεµ. 30 0,70 21,00 

15 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
1΄΄ -½΄΄ 

τεµ. 30 0,90 27,00 

16 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
1΄΄- ¾΄΄ 

τεµ. 30 0,90 27,00 

17 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄- ½΄΄ 

τεµ. 20 2,60 52,00 

18 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄- ¾΄΄ 

τεµ. 40 2,60 104,00 

19 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄ - 1΄΄  

τεµ. 40 2,60 104,00 

20 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄ - ¼΄΄ 

τεµ. 10 2,60 26,00 

21 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2 ½΄΄ - 2΄΄ 

τεµ. 5 4,50 22,50 

22 Μούφες σιδηροσωλήνα 
½΄΄γαλβανιζέ 

τεµ. 40 0,60 24,00 

23 Μούφες σιδηροσωλήνα 
¾΄΄ γαλβανιζέ 

τεµ. 40 0,65 26,00 

24 Μούφες σιδηροσωλήνα 
1΄΄ γαλβανιζέ 

τεµ. 20 0,80 16,00 

25 
Νίπελ εξάγωνο 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 
2΄΄ 

τεµ. 40 2,80 112,00 

26 Ταφ γαλβανιζέ 
σιδηροσωλήνα 2΄΄ 

τεµ. 20 3,90 78,00 

27 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανιζέ Β.Τ. 1 ½΄΄ 

µέτρα 30 3,40 102,00 

28 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανιζέ Β.Τ. 2΄΄ 

µέτρα 30 5,30 159,00 

29 Σωληνοµαστός PVC 
16atm ένα πάσο Φ63 

τεµ. 30 3,50 105,00 

30 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα ½΄΄ 

τεµ. 40 9,20 368,00 





31 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα ¾΄΄ 

τεµ. 40 11,20 448,00 

32 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα 1΄΄ 

τεµ. 30 12,80 384,00 

33 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ18Χ2,5 
αρσενικά 

τεµ. 130 1,90 247,00 

34 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ18Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 80 1,95 156,00 

35 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ22Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 130 2,91 378,30 

36 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ22Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 80 2,96 236,80 

37 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ28Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 50 3,20 160,00 

38 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ28Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 30 3,25 97,50 

39 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ32Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 80 3,83 306,40 

40 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ32Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 30 3,88 116,40 

41 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ50 

τεµ. 20 14,00 280,00 

42 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ63 

τεµ. 10 25,00 250,00 

43 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ90 

τεµ. 10 40,00 400,00 

44 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ110 

τεµ. 5 53,00 265,00 





45 
 Ρακόρ σύσφιξης θηλυκά 
ορειχάλκινα για σωλήνα 
πολυαιθυλενίου Φ110 

τεµ. 2 55,00 110,00 

46 
Κολάρα παροχής ∆.Υ. 
ορειχάλκινα 1΄΄, µε 4 

βίδες 
τεµ. 40 7,00 280,00 

47 Φλάντζες υδροµέτρου 
ελαστική ¾΄΄ 

τεµ. 1000 0,02 20,00 

48 Τεφλόν φορµόζας ½΄΄ τεµ. 100 0,21 21,00 
49 Τεφλόν µεγάλο ¾΄΄ τεµ. 100 0,44 44,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.870,90 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.369,02 € 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.239,92 € 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ45-55, ενός 
αρµού, µήκους 20 εκ. 

τεµ. 30 38,00 1.140,00 

2 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ58-62, ενός 
αρµού, µήκους 20 εκ. 

τεµ. 40 40,00 1.600,00 

3 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ60-67, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 40 45,00 1.800,00 

4 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ60-70, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 20 45,00 900,00 

5 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ70-80, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 20 50,00 1.000,00 

6 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ86-93, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 10 52,00 520,00 

7 Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 

τεµ. 10 60,00 600,00 





εύρους Φ118-128, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

8 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ120-130, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6 62,00 372,00 

9 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ135-145, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6 65,00 390,00 

10 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ167-177, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4 70,00 280,00 

11 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ170-180, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4 70,00 280,00 

12 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ176-186, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4 73,00 292,00 

13 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ186-196, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4 75,00 300,00 

14 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ245-255, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2 90,00 180,00 

15 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ295-315, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 10 98,00 980,00 

16 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ300-320, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6 107,00 642,00 

17 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ310-330, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2 110,00 220,00 

18 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ330-350, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2 120,00 240,00 

19 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ355-375, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2 130,00 260,00 

20 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 1΄΄ εύρους Φ45-
55, ενός αρµού, µήκους 20 

εκ. 16 atm 

τεµ. 20 49,00 980,00 





21 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 1΄΄ εύρους Φ58-
62, ενός αρµού, µήκους 20 

εκ.  16 atm 

τεµ. 20 52,00 1.040,00 

22 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ60-
67, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10 57,00 570,00 

23 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ60-
70, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10 57,00 570,00 

24 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ86-
93, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10 64,00 640,00 

25 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ135-
145, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 4 78,00 312,00 

26 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ155-
165, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 4 80,00 320,00 

27 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ170-
180, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 3 83,00 249,00 

28 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ223-
232, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 2 97,00 194,00 

29 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ273-
283, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 2 103,00 206,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 17.077,00 € 

Φ.Π.Α. 24%   4.098,48 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.175,48  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΤΜΗΜΑ Γ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣ

ΟΤΗ

ΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ200 Β.Τ. 

µέτρα 102 17,00 1.734,00 

2 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ160 Β.Τ. 

µέτρα 90 10,20 918,00 

3 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ125 Β.Τ. 

µέτρα 30 6,20 186,00 

4 Γωνίες αποχέτευσης PVC 
Φ200 45ο  6 atm 

τεµάχια 12 12,00 144,00 

5 Γωνίες αποχέτευσης PVC 
Φ125 45ο  6 atm 

τεµάχια 12 4,00 48,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.030,00 € 

Φ.Π.Α. 24%     727,20 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.757,20 € 
                                         

 

 

                                

                                                                ΣΥΝΟΛΑ 

 

1. ΤΜΗΜΑ Α 9.870,90 
2. ΤΜΗΜΑ Β 17.077,00 
3. ΤΜΗΜΑ Γ 3.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ 29.977,90 

Φ.Π.Α. 24% 7.194,70 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.172,60 
 





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας 
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Φ.» 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

Της επιχείρησης 
…………………………………………..……………………………,  έδρα 
…………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., 
fax ………….. 
 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

χωρίς Φ.Π.Α 

1 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 63 

τεµ. 20   

2 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 90 

τεµ. 20   

3 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 110 

τεµ. 10   

4 Ζιµπώ χυτά µακρύλαιµα 
για σωλήνες P.E Φ 200 

τεµ. 10   

5 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές ½ ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 60   

6 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές ¾  ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 60   

7 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές 1 ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 30   

8 
     Βάνες ορειχάλκινες 
συρταρωτές 2΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 30   

9 
     Βάνες ορειχάλκινες 
σφαιρικές ½ ΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 10   





10 
     Βάνες ορειχάλκινες 
σφαιρικές 1΄΄ PN16, 
τύπου CIM Ευρώπης 

τεµ. 10   

11 Βρύση κάνουλα ½΄΄ 16 
Αtm 

τεµ. 10   

12 

Προέκταση αρσενική – 
θηλυκή ¾΄΄ , 3 εκατοστά 
ορειχάλκινη 
επινικελωµένη 

τεµ. 60   

13 

Προέκταση αρσενική – 
θηλυκή ¾΄΄, 2,5 εκατοστά 
ορειχάλκινη 
επινικελωµένη 

τεµ. 60   

14 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
¾΄΄ -½΄΄ 

τεµ. 30   

15 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
1΄΄ -½΄΄ 

τεµ. 30   

16 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
1΄΄- ¾΄΄ 

τεµ. 30   

17 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄- ½΄΄ 

τεµ. 20   

18 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄- ¾΄΄ 

τεµ. 40   

19 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄ - 1΄΄  

τεµ. 40   

20 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2΄΄ - ¼΄΄ 

τεµ. 10   

21 
Συστολές αµερικής 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ  
2 ½΄΄ - 2΄΄ 

τεµ. 5   

22 Μούφες σιδηροσωλήνα 
½΄΄γαλβανιζέ 

τεµ. 40   

23 Μούφες σιδηροσωλήνα 
¾΄΄ γαλβανιζέ 

τεµ. 40   

24 Μούφες σιδηροσωλήνα 
1΄΄ γαλβανιζέ 

τεµ. 20   

25 
Νίπελ εξάγωνο 

σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 
2΄΄ 

τεµ. 40   

26 Ταφ γαλβανιζέ 
σιδηροσωλήνα 2΄΄ 

τεµ. 20   

27 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανιζέ Β.Τ. 1 ½΄΄ 

µέτρα 30   

28 Σιδηροσωλήνας 
γαλβανιζέ Β.Τ. 2΄΄ 

µέτρα 30   

29 Σωληνοµαστός PVC 
16atm ένα πάσο Φ63 

τεµ. 30   





30 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα ½΄΄ 

τεµ. 40   

31 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα ¾΄΄ 

τεµ. 40   

32 
Ρακόρ σύσφιξης 

ορειχάλκινα αρσενικό για 
σιδηροσωλήνα 1΄΄ 

τεµ. 30   

33 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ18Χ2,5 
αρσενικά 

τεµ. 130   

34 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ18Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 80   

35 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ22Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 130   

36 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ22Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 80   

37 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ28Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 50   

38 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ28Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 30   

39 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ32Χ2,5 
αρσενικά  

τεµ. 80   

40 

Ρακοράκια 
τουµποράµατος 

ορειχάλκινα Φ32Χ2,5 
θηλυκά  

τεµ. 30   

41 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ50 

τεµ. 20   

42 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ63 

τεµ. 10   

43 

Ρακόρ σύσφιξης 
αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ90 

τεµ. 10   

44 Ρακόρ σύσφιξης τεµ. 5   





αρσενικά ορειχάλκινα για 
σωλήνα πολυαιθυλενίου 

Φ110 

45 
 Ρακόρ σύσφιξης θηλυκά 
ορειχάλκινα για σωλήνα 
πολυαιθυλενίου Φ110 

τεµ. 2   

46 
Κολάρα παροχής ∆.Υ. 
ορειχάλκινα 1΄΄, µε 4 

βίδες 
τεµ. 40   

47 Φλάντζες υδροµέτρου 
ελαστική ¾΄΄ 

τεµ. 1000   

48 Τεφλόν φορµόζας ½΄΄ τεµ. 100   
49 Τεφλόν µεγάλο ¾΄΄ τεµ. 100   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

    
 

       Φλώρινα , …../…./2022 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας 
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Φ.» 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης 
…………………………………………..……………………………,  έδρα 
…………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., 
fax ………….. 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ45-55, ενός 
αρµού, µήκους 20 εκ. 

τεµ. 30   

2 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ58-62, ενός 
αρµού, µήκους 20 εκ. 

τεµ. 40   

3 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ60-67, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 40   

4 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ60-70, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 20   

5 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ70-80, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 20   

6 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ86-93, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 10   





7 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ118-128, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 10   

8 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ120-130, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6   

9 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ135-145, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6   

10 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ167-177, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4   

11 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ170-180, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4   

12 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ176-186, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4   

13 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ186-196, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 4   

14 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ245-255, ενός 
αρµού, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2   

15 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ295-315, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 10   

16 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ300-320, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 6   

17 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ310-330, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2   

18 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ330-350, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2   

19 

Σέλλες ανοξείδωτες ταχείας 
επισκευής διαρροών ∆.Υ. 
εύρους Φ355-375, δύο 
αρµών, µήκους 30 εκ. 

τεµ. 2   

20 Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 1΄΄ εύρους Φ45-

τεµ. 20   





55, ενός αρµού, µήκους 20 
εκ. 16 atm 

21 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 1΄΄ εύρους Φ58-
62, ενός αρµού, µήκους 20 

εκ.  16 atm 

τεµ. 20   

22 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ60-
67, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10   

23 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ60-
70, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10   

24 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ86-
93, ενός αρµού, µήκους 30 

εκ.  16 atm 

τεµ. 10   

25 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ135-
145, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 4   

26 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ155-
165, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 4   

27 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ170-
180, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 3   

28 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ223-
232, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 2   

29 

Σέλλες ανοξείδωτες 
παροχής 2΄΄ εύρους Φ273-
283, ενός αρµού, µήκους 

30 εκ.  16 atm 

τεµ. 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

   Φλώρινα , …../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας 
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε.Υ.Α.Φ.» 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 

Της επιχείρησης 
…………………………………………..……………………………,  έδρα 
…………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., 
fax ………….. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) χωρίς 

Φ.Π.Α 

1 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ200 Β.Τ. 

µέτρα 102   

2 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ160 Β.Τ. 

µέτρα 90   

3 Σωλήνας αποχέτευσης 
PVC 6 atm Φ125 Β.Τ. 

µέτρα 30   

4 Γωνίες αποχέτευσης PVC 
Φ200 45ο  6 atm 

τεµάχια 12   

5 Γωνίες αποχέτευσης PVC 
Φ125 45ο  6 atm 

τεµάχια 12   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
            

 Φλώρινα , …../…./2022 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 
 




