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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΚΑ (10) ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 3.286,00 € 
 

CPV: 44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΚΑ (10) ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Προϋπολογισμού: 3.286,00  € με ΦΠΑ 

 
 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 3.286,00  € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 
πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) υδροστομίων πυρκαγιάς για την κάλυψη των 
αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας και θα συμβάλλει άμεσα στη διευκόλυνση του 
έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
Τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας με το 2290/Φ.702.7/6-11-2020  έγγραφό της, όσο και 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας με το 5443/Φ.702.7/1-12-2020  έγγραφό της, μας 
γνωστοποίησαν τις ανάγκες τοποθέτησης νέων κρουνών καθώς επίσης και τον αριθμό των 
κρουνών που χρήζουν αντικατάστασης. 
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις πυροπροστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας. 

 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.650,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 636,00 ευρώ 
δηλαδή συνολικά 3.286,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-
7131.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2021. 
 
 
 
 

 

Αμφιλοχία   12/04/2021 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 
 

Πολύζος Ευστάθιος 

Ελέγχθηκε  
Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & 
Συντήρησης Υποδομών 

 
 
 
 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Αμφιλοχία   12/04/2021 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ DN80/PN16 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και 

αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι 

χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 

 

Γενικώς  και για τα είδη τα οποία ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δυνατόν και κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με υποδεέστερα 

χαρακτηριστικά, εάν και εφόσον δεν υπάρχει άλλη που να καλύπτει επακριβώς τις προδιαγραφές. Την 

ανωτέρω δυνατότητα έχει ο Δήμος Αμφιλοχίας και για οιαδήποτε άλλη παρέκκλιση, αποκλειστικά και μόνο 

εφόσον δεν υπάρχει άρτια και σύμφωνη με τις προδιαγραφές προσφορά. 

 

Τα προσκομιζόμενα είδη (ή τα υλικά από τα οποία απαρτίζονται), θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τα αντίστοιχα ελληνικά 

πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνείς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – 

λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

αναφέρονται αναλυτικότερα στις επόμενες παραγράφους. 

 

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που κα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus 

κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος 

και η έκταση των στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερα από αυτά που ζητούνται από το 

παρόν τεύχος. Σε περίπτωση ογκωδών φυλλαδίων, θα πρέπει να υπάρχει μεταφρασμένο στην ελληνική ή 

αγγλική γλώσσα, μέρος αυτών, ικανό ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση όλων των ζητούμενων 

χαρακτηριστικών. Για τις ζητούμενες πιστοποιήσεις είναι δυνατόν να προσκομίζονται στην ελληνική ή 

αγγλική γλώσσα τα αποδεικτικά έντυπα. 

 

Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους 

όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

  



 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 Τα Υδροστόμια Πυρκαγιάς θα είναι ονομαστικής πιέσεως PN16, διαμέτρου 80 χιλ (Φ80) 

με δύο στόμια υδροληψίας δεξιά και αριστερά διαμέτρου 65 χιλ. (Φ65) . 

 Το 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. 

 Το κάλυμμα εκάστου στομίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισμένο με αλυσίδα 

μήκους περίπου 40 cm πάνω στο σώμα του κρουνού. 

Ισχύοντα πρότυπα: 
 Σχεδίαση υδροστομίου : ΕΝ 14384 

 Υλικό κατασκευής σώματος (EN-GJS-400): EN 1563 

 Φλάντζες: ΕΝ 1092 

 Ελαστικά: EN 681-1 

2.2  ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 

 
1.  ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΞΟΝΑ EN-GJL-250 EN1561 
2.  ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ EN-GJL-250 EN1561 
3.  ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΡΟΣTΟΜΙΟΥ INOX 
4.  ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΕ o-ring ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
5.  ΛΗΨΗ ΠΩΜΑΤΟΣ EN-GJL-250 EN1561 
6.  ΠΩΜΑ EN-GJL-250 EN1561 
7.  ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  PN16 16 atm. 
8.  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΗΨΗΣ/ΠΩΜΑΤΟΣ EPDM 
9.  ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΜΒΟΛΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
10.  ΕΠΕΚΤΑΜΑ  ΑΞΟΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
11.  ΕΜΒΟΛΟ ΒΑΣΗΣ EN-GJL-250 EN1561 
12.  ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΜΒΟΛΟΥ EPDM 
13.  ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΒΑΣΗΣ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 
14.  ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ  EPDM 
15.  ΒΑΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ EN-GJL-250 EN1561 
16.  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ EPDM 
17.  ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣ 
18.  ΚΟΡΜΟΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ EN-GJL-250 EN1561 

 
 
 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ DN80 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Υποχρεωτικά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα συνοδεύουν: 

1. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CSN ΕΝ 14384 και με EN 681-1 για τα ελαστικά. 

2. Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή το οποίο θα είναι σχετικό με τα ζητούμενα 

υλικά (ειδικά τεμάχια, ελατός χυτοσίδηρος κλπ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα θα συνοδεύονται από όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης. 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών από την παράδοση η οποία θα προβλέπει ότι σε 

περίπτωση βλάβης, φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας, κατά την κρίση της ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ 

- ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αντικαθιστά με καινούργιους ή σε κάθε περίπτωση 

να αποκαθιστά την λειτουργία τους πάντα με δική του δαπάνη. Για τον λόγο αυτό θα παρακρατηθεί η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για δύο χρόνια από την παράδοση των υλικών. 

5. Ένα(1) δείγμα του προσφερομένου υδροστομίου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή, την χώρα προέλευσης και τα στοιχεία 

(έδρα κλπ) του εργοστασίου κατασκευής των υλικών. 

7. Τεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πυροσβεστικού κρουνού. 

8. Σχέδιο του κρουνού με τις σημαντικότερες διαστάσεις και το βάρος του. 

9. Διάγραμμα απώλειας πίεσης. 

10. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης βαφής. 

11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από ανεγνωρισμένο εργαστήριο για: α) 

την χρησιμοποιούμενη βαφή και β) του ελαστικού στεγάνωσης (έμβολο στεγάνωσης κλπ) 

12. Υπεύθυνη δήλωση για προσαρμογή με τις προδιαγραφές ή την πιθανή απόκλιση από αυτές 

 

2.4  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 
Ως προς τις διαστάσεις των υδροστομίων δέον να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη 

σημειώνονται παρεκκλίσεις που να καθιστούν αμφισβητήσιμη την ευχέρεια χρησιμοποιήσεώς των και 

μάλιστα κατ’ εναλλαγή. 

Ειδικότερα, καθορίζονται ότι μη επαρκής κυκλικότητα διατομών, όπου προβλέπεται τέτοια ή μη 

σταθερό πάχος ή ανωμαλίες επιφανειακές και κυρίως στα κατεργασμένα τμήματα, είναι δυνατόν  να 

καταστήσουν τα είδη απαράδεκτα κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

 

2.5  ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Θα είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς την ανάγκη εκτελέσεως καμιάς συμπληρωματικής εργασίας επ’ αυτών 

από την Υπηρεσία. 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι καθαρές χωρίς προεξοχές που να προέρχονται από τη χύτευση. Σε 

περίπτωση που δεν πληρούται ο ως άνω όρος υποχρεούται ο προμηθευτής να προβεί με δικές του 

δαπάνες, στην άρση των ανωμαλιών, με εκτέλεση μηχανουργικής κατεργασίας εφόσον αυτό είναι 

δυνατόν (π.χ. τορναρίσματος κλπ.) 

Κάθε ειδικό τεμάχιο και εξάρτημα θα συνοδεύεται και από τα απαιτούμενα εξαρτήματα. 

 

2.6  ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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. Το 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. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό επί ποινής αποκλεισμού, εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα 

προσκομιστούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από 

ανεγνωρισμένο εργαστήριο που θα αφορούν την χρησιμοποιούμενη βαφή και τα ελαστικά στεγάνωσης. 

 

     2.7  ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 

1. Η χύτευση των τεμαχίων από χυτοσίδηρο πρέπει να είναι τεχνικώς άρτια. Τα 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. 

 
2.8  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στα προμηθευόμενα είδη θα υπάρχει σήμανση του προμηθευτή με ανάγλυφη γραφή που θα αναφέρει 

ευκρινώς: 

Α) Την ονομαστική διάμετρο του υδροστομίου.  

Β) Τα στοιχεία του κατασκευαστή – προμηθευτή.  

Γ) Τα κεφαλαία γράμματα ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ (προαιρετικά) και 

Δ) Το έτος κατασκευής τους 
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3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1. Υδροστόμια πυρκαγιάς DN 80 

 
ΤΕΜ 10  

                    
265,00 €               2.650,00 €  

    ΔΑΠΑΝΗ            2.650,00 €  
    ΦΠΑ 24 % 636,00 € 
 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  3.286.00 € 
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4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 3.286,00  € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να προβεί 

στην προμήθεια δέκα (10) υδροστομίων πυρκαγιάς για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου 

Αμφιλοχίας και θα συμβάλλει άμεσα στη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  σε περίπτωση 

πυρκαγιάς 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών, µε κατάθεση σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα  με  τις διατάξεις: 

α)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» κατά τα άρθρα 132, 16 και 118  

β) του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελε�τες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄ / 08-06-2006) «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει  

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. 

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών. 

 

Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία  

Τα   συμβατικά  στοιχεία  της  μελέτης είναι: 

-Η  τεχνική  περιγραφή  

-Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

-Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 

-Η  συγγραφή  των υποχρεώσεων 

-Ο  προϋπολογισμός προσφοράς 

 

Άρθρο 4: Τιμές προσφορών  

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει  την  παρούσα προμήθεια, θα 

αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  σχετικής  σύμβασης.  Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τιμή  μονάδας  

της  προσφοράς  του  προμηθευτή  για τα προς προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για  όσο  θα  είναι  σε ισχύ  

η  σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα  μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 

στους όρους της σύμβασης.  Ο  υποψήφιος  προμηθευτής  μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του 

προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 

 

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Μαζι� με την προσφορα�  πρε�πει οι ενδιαφερο� μενοι να καταθε�σουν και τα εξη� ς δικαιολογητικα� : 

1) Υπευ� θυνη δη� λωση του α� ρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποι�α θα δηλω� νουν ο� τι: 

α) Τα προσφερο� μενα ει�δη ει�ναι συ� μφωνα με τις τεχνικε�ς προδιαγραφε�ς της μελε�της. 



 

β) Να αναφε�ρουν ο� τι ε�χουν λα� βει γνω� ση για τους ο� ρους του διαγωνισμου�  και τους αποδε�χονται πλη� ρως. 

γ) Συμφωνω�  για τη δημοσι�ευση των στοιχει�ων μου ο� που ει�ναι απαραι�τητο  και ο τρο� πος επικοινωνι�ας 
μας θα ει�ναι με�σω FAX  στον αριθμο� …………... και  στο email:………………   

2) Τεχνικη�  προσφορα� . 

3) Οικονομική προσφορά 

 

Άρθρο 6: Σύμβαση  

Στον  ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 

Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων των ειδών  

εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. 

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε διάστημα εντός δέκα ημερών 

(10) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης., 

 

Άρθρο 7:  Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών   

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας, εκτός 

από την περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας.  

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η 

παραπάνω αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 8:  Πληρωμή    

Η πληρωμή δύναται να γίνει & σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας, με τη σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει 
ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω 
δαπάνες. 
 

Άρθρο 9:  Εκχώρηση  

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου Αμφιλοχίας  

 

Άρθρο 10:  Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  προμήθειας θα  επιλυθούν  με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 
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 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1. 

Υδροστόμια πυρκαγιάς DN 
80 

 
ΤΕΜ 10  

                    
265,00 €  

 
 

 
 

 
  

 
ΔΑΠΑΝΗ   

 
 

 
  

 
ΦΠΑ 24 %  

 
 

 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ   

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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