ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. & ΣΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΗΛ.: 213 2123031, 3025

Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης
(K.A.35 6662.83)
προϋπολογισµού 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(24.554,48 € µε Φ.Π.Α.)
CPV 43323000-3

Α∆ΑΜ 17REQ005937276 2017-03-17

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης σε χώρους πρασίνου ,
όπως αυτή αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στην συγγραφή υποχρεώσεων , προϋπολογίσθηκε
το ποσόν των 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24.554,48€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.83 του προϋπολογισµού
►οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 16.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. (20.460,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) και
►τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 µε το ποσό των 3.302,00€ πλέον Φ.Π.Α.
(4.094,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

α/α

ΣΤΗΛΗ

1

2

3

4

Περιγραφή Υλικών

Μονάδα
µέτρησης

Τιµή µονάδας
σε €/µον. Μετρ.

Ποσότητ
α

Σύνολο €

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)
1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ16/6ΑΤΜ

m

0,30

800

240,00

2

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ20/6ΑΤΜ

m

0,35

800

280,00

3

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ25/6ΑΤΜ

m

0,45

400

180,00

4

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ32/6ΑΤΜ

m

0,65

160

104,00

5

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. PE Φ 6/10ATM

m

0,15

10

1,50

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
6

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ32

m

1,00

30

30,00

7

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ75

m

2,60

10

26,00

m

3,60

50

180,00

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
8

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ1/2΄

1
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9

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ3/4΄

m

4,60

30

138,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
10

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.
Φ3/4’’ (50εκ)

τεµ

3,30

20

66,00

11

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

5,50

20

110,00

12

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

6,80

20

136,00

13

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. 1''

τεµ

7,60

20

152,00

14

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

1,80

20

36,00

15

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

2,10

20

42,00

16

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

3,20

20

64,00

17

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

1,80

20

36,00

18

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

1,90

20

38,00

19

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

2,90

20

58,00

20

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

1,70

20

34,00

21

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

1,90

20

38,00

22

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ1''

τεµ

2,80

20

56,00

23

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

1,90

20

38,00

24

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

2,20

20

44,00

25

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1''

τεµ

3,50

20

70,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί
26

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1/2’’

τεµ

5,30

10

53,00

27

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ3/4’’

τεµ

7,70

10

77,00

28

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1΄΄

τεµ

9,80

5

49,00

Βαλβίδες εξαερισµού-καθαρισµού
29

ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ1’’

τεµ

25,00

5

125,00

30

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ1/2’’

τεµ

1,00

10

10,00

2
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Βαλβίδες αντεπιστροφής(κλαπέ) µε ελατήριο ή
άλλο µηχ/σµο, PN 16 atm
31

Φ 1’’

τεµ

7,50

5

37,50

Μειωτές πίεσης PN 16atm
32

Φ 1’’

τεµ

45,00

3

135,00

33

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63

τεµ

10,00

3

30,00

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
34

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ 3/4΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

18,50

10

185,00

35

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ1΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

50,00

3

150,00

36

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 2’’
(Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ)

τεµ.

180,00

1

180,00

τεµ.

0,22

400

88,00

∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ

37

Σταλάκτες
ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ,
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ

,

Σταλακτηφόροι
38
39
40

41

42
43
44
45

ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/33εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/50εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/100εκ
ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ
Φ17/30εκ./1,6λ./ώρα ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 5-9m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 7-14m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ¾’’Α ή 1’’Θ
ΛΟΓΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ½’’ΘΧ3/4’’Θ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ

m

0,63

500

315,00

m

0,53

300

159,00

m

0,44

200

88,00

m

1,05

200

210,00

τεµ

4,60

60

276,00

τεµ

30,00

59

1.770,00

τεµ.

30,00

25

750,00

τεµ.

14,00

4

56,00

τεµ.

3,00

1

3,00

47

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ«Η» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ¾’’ Α/Θ

τεµ.

10,00

3

30,00

48

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

τεµ.

0,80

50

40,00

τεµ

12,00

10

120,00

46

Ακροφύσια
49

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ

3
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ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ > 4,5m

50

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΑΚΤΙΝΑΣ 2-5m

τεµ

2,80

20

56,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Ηλεκτροβάνες
51

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ AC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

32,00

20

640,00

52

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ DC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

68,00

10

680,00

Πηνία ηλεκτροβανών
53

ΠΗΝΙΟ Η/Β 24VAC

τεµ

10,00

5

50,00

54

ΠΗΝΙΟ Η/Β 9V

τεµ

30,00

3

90,00

55

Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

τεµ

60,00

2

120,00

56

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1 ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

τεµ

125,00

3

375,00

57

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

τεµ

130,00

7

910,00

τεµ

170,00

3

510,00

τεµ

100,00

4

400,00

τεµ

110,00

3

330,00

τεµ

150,00

2

300,00

τεµ

200,00

4

800,00

62

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 2-4 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 8-9 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
4-6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

63

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
12 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

τεµ

280,00

1

280,00

64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
18 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

τεµ.

550,00

1

550,00

65

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

τεµ.

80,00

10

800,00

66

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V

τεµ

5,00

60

300,00

58
59
60
61

4
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Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών
67

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Η/Β 6’’

τεµ

8,50

10

85,00

68

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΥΟ-ΤΡΙΩΝ Η/Β 10’’

τεµ

12,00

10

120,00

69

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 6 Η/Β 50Χ60

τεµ

45,00

5

225,00

τεµ

65,00

5

325,00

Πλαστικά φρεάτια Η/Β ενισχυµένα µε βίδα
ασφαλείας
70

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Η/Β 12’’
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές, µεταλλικά

71

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 50Χ40Χ20Χ1,2

τεµ.

60,00

10

600,00

72

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 60Χ40Χ25/1,2

τεµ.

85,00

10

850,00

73

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 80Χ60Χ25/1,2

τεµ.

125,00

2

250,00

Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY)
74

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3X1,5mm2

m

0,45

100

45,00

75

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5X1,5 mm2

m

1,00

100

100,00

76

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 7X1,5 mm2

m

1,40

100

140,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ PE

77

ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,44

50

22,00

78

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,85

50

42,50

79

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

1,25

50

62,50

80

ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

1,40

50

70,00

81

ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

2,00

50

100,00

82

ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,60

50

30,00

5
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83

84

85

AΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
EΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ

m2

12,40

50

620,00

m2

25,80

50

1.290,00

m

1,00

500

500,00

ΣΥΝΟΛΟ:

19.802,00

ΦΠΑ 24%:

4.752,48

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ:

24.554,48

Οι τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνουν τη δαπάνη των υλικών, τη µεταφορά και
την εγκατάστασή τους καθώς και του ελέγχου των βλαβών των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης προς
συντήρηση και αποκατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία για την καλή λειτουργία
των αυτόµατων συστηµάτων άρδευσης στους χώρους που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.

Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες των τοποθετούµενων υλικών και των εργασιών του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της µελέτης δύνανται να αυξοµειώνονται µεταξύ των, ανάλογα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας µας, µέχρι του συνολικού ποσού της µελέτης.

Πειραιάς,……………………….

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

E.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. & ΣΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΗΛ.: 213 2123025, 31

Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης
(K.A.35 6662.83)
προυπ/σµού 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(24.554,48€ µε Φ.Π.Α.)
CPV 43323000-3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

α/α

Περιγραφή Υλικών

Μονάδα µέτρησης

Ποσότητα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)
1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ16/6ΑΤΜ

m

800

2

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ20/6ΑΤΜ

m

800

3

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ25/6ΑΤΜ

m

400

4

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ32/6ΑΤΜ

m

160

5

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. PE Φ 6/10ATM

m

10

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
6

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ32

m

30

7

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ75

m

10

m

50

m

30

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

9

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ Φ1/2΄
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ Φ3/4΄

10

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4’’
(50εκ)

τεµ

20

11

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

20

8

7
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12

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

20

13

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. 1''

τεµ

20

14

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

20

15

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

20

16

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

20

17

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

20

18

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

20

19

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

20

20

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

20

21

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

20

22

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ1''

τεµ

20

23

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

20

24

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

20

25

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1''

τεµ

20

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί
26

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1/2’’

τεµ

10

27

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ3/4’’

τεµ

10

28

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1΄΄

τεµ

5

Βαλβίδες εξαερισµού-καθαρισµού
29

ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ1’’

τεµ

5

30

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ1/2’’
Βαλβίδες αντεπιστροφής(κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο
µηχ/σµο, PN 16 atm

τεµ

10

31

Φ 1’’

τεµ

5

Μειωτές πίεσης PN 16atm
32

Φ 1’’

τεµ

3

33

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63

τεµ

3

8
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ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
34

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ 3/4΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

10

35

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ1΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

3

36

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 2’’
(Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ)

τεµ.

1

τεµ.

400

m

500

m

300

m

200

m

200

τεµ

60

τεµ

59

τεµ.

25

τεµ.

4

∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ

37

Σταλάκτες
ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ,
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ

40

Σταλακτηφόροι
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/33εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/50εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/100εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

41

ΑΥΤ/ΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ17/30εκ./1,6λ./ώρα
ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

38
39

42
43
44
45

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 5-9m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 7-14m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
¾’’Α ή 1’’Θ
ΛΟΓΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ½’’ΘΧ3/4’’Θ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ

τεµ.

1

47

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ«Η» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ¾’’ Α/Θ

τεµ.

3

48

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

τεµ.

50

49

Ακροφύσια
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΑΣ > 4,5m
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΑΚΤΙΝΑΣ 2-5m

τεµ

10

τεµ

20

46

50

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Ηλεκτροβάνες
51

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ AC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

20

52

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ DC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

10

9
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Πηνία ηλεκτροβανών
53

ΠΗΝΙΟ Η/Β 24VAC

τεµ

5

54

ΠΗΝΙΟ Η/Β 9V

τεµ

3

τεµ

2

τεµ

3

τεµ

7

τεµ

3

τεµ

4

τεµ

3

τεµ

2

τεµ

4

τεµ

1

64

Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1 ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 2-4 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 8-9 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
4-6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
12 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
18 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

τεµ.

1

65

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

τεµ.

10

66

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V

τεµ

60

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών
67

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Η/Β 6’’

τεµ

10

68

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΥΟ-ΤΡΙΩΝ Η/Β 10’’

τεµ

10

69

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 6 Η/Β 50Χ60

τεµ

5

τεµ

5

Πλαστικά φρεάτια Η/Β ενισχυµένα µε βίδα ασφαλείας
70

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Η/Β 12’’
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές, µεταλλικά

71

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 50Χ40Χ20Χ1,2

τεµ.

10

72

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 60Χ40Χ25/1,2

τεµ.

10

73

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 80Χ60Χ25/1,2

τεµ.

2

Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY)
74

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3X1,5mm2

m

100

75

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5X1,5 mm2

m

100

76

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 7X1,5 mm2

m

100

77

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ PE
ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

50

10
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78
79
80

81
82

83

84

85

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)
ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)
ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)
ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

AΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
EΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ

τεµ

50

τεµ

50

τεµ

50

τεµ

50

τεµ

50

m2

50

m2

50

m

500

Πειραιάς,……………………….
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΝ. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. & ΣΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΗΛ.: 213 2123031, 3025

Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης
(K.A.35 6662.83)
προϋπολογισµού 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(24.554,48 € µε Φ.Π.Α.)
CPV 43323000-3

Α∆ΑΜ 17REQ005937276 2017-03-17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών αυτόµατης
άρδευσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας ήδη εγκατεστηµένων δικτύων
αυτόµατης άρδευσης και για την εγκατάσταση νέων δικτύων σε χώρους πρασίνου, µε σκοπό την
οικονοµικότερη διαχείριση του νερού άρδευσης των φυτών και των χλοοταπήτων, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης.
Συγκεκριµένα, τα υλικά αυτόµατης άρδευσης που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία θα είναι
καινουργή και κατασκευασµένα από υλικά αρίστης ποιότητας, που θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας .
Επισηµαίνεται ότι, ο έλεγχος για την εύρεση της βλάβης σε ήδη εγκατεστηµένα δίκτυα καθώς
και η εγκατάσταση των υλικών είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Η εγκατάσταση δικτύων αυτόµατης άρδευσης θα περιλαµβάνει:
• Την διάνοιξη αυλάκων σε οποιασδήποτε φύσης υλικό για την τοποθέτηση των απαιτούµενων
σωλήνων πλαστικών ή µεταλλικών, την κατάλληλη και έντεχνη επανεπικάλυψή τους (κάλυψη
αυλάκων µε τσιµέντο, αποκατάσταση πλακόστρωσης κ.λ.π.) µετά την τοποθέτηση των σωλήνων,
όπως και την αποκοµιδή των άχρηστων υλικών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εργασιών και την
απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπεται από την αστυνοµία και την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
• Οι εκτοξευτήρες που θα χρησιµοποιηθούν, θα επιλεγούν µε ευθύνη του αναδόχου και µε
κριτήριο την απόλυτη οµοιοµορφία στην άρδευση του πρασίνου.
Τα ακροφύσια θα επιλεγούν και θα ρυθµιστούν κατάλληλα ώστε, εκτός από την σωστή
άρδευση, να περιορίζουν την διαβροχή του συστήµατος αυστηρά µέσα στους χώρους πρασίνου. Οι
εκτοξευτήρες θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε το ανώτερο σηµείο τους να µην υπερβαίνει την
επιφάνεια του εδάφους και µόνο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της άρδευσης να εξέρχεται ο
ανυψωτής, ο οποίος µετά το πέρας της άρδευσης θα επανέρχεται στη θέση του, ώστε να µην υπάρχει
πρόβληµα καταστροφής των εκτοξευτήρων από τη χλοοκοπτική µηχανή.
● Πριν από κάθε ηλεκτροβάνα θα τοποθετείται διακόπτης, ώστε σε περίπτωση δυσλειτουργίας
της να µπορεί να αποµονωθεί από το δίκτυο µέχρι την αποκατάστασή της.
Σε κάθε παρτέρι θα τοποθετείται και µία κενή υδροληψία για δυνατότητα άρδευσης µε το χέρι.
Στο πυθµένα του λάκκου των φρεατίων Η/Β θα τοποθετείται άµµος λατοµείου ή χαλίκι για τη
στράγγιση. Τα φρεάτια θα προσαρµόζονται στη στάθµη του εδάφους.
● Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης θα γίνουν µε προσοχή, ώστε κατά το δυνατόν να
µην εισέλθουν στους σωλήνες χώµατα που µπορεί να προκαλέσουν εµφράξεις.
Τα ελεύθερα άκρα των γραµµών άρδευσης και µεταφοράς νερού θα κλειστούν αµέσως µετά τη
τοποθέτησή τους µε διόφθαλµα ή τάπες.
12
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● Επίσης, περιλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλαδή η τοποθέτηση
των προγραµµατιστών, προφυλαγµένων σε κατάλληλα µεταλλικά κουτιά υπαίθριας
τοποθέτησης και η σύνδεσή τους µε κάθε µια από τις ηλεκτροβάνες, προστατευµένες κατάλληλα σε
φρεάτια , όπως επίσης και η υδραυλική σύνδεση µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ .
Στο έδαφος τα ηλεκτρικά καλώδια θα τοποθετούνται µέσα σε κατάλληλη πλαστική σωλήνα για
προστασία.
● Όπου υπάρχει ανάγκη για την λειτουργία των δικτύων, θα γίνεται εγκατάσταση και
ηλεκτρική σύνδεση πιεστικού συγκροτήµατος, προφυλαγµένου σε µεταλλικό κουτί.
● Πριν την επίχωση των δικτύων πρέπει να γίνεται δοκιµαστική λειτουργία για έλεγχο
στεγανότητας παρουσία της Υπηρεσίας.
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός των δικτύων αυτόµατης άρδευσης, η
προµήθεια των υλικών και η εγκατάσταση των δικτύων αυτόµατης άρδευσης, καθώς και όποιου
άλλου µικροϋλικού και εξαρτήµατος χρειασθεί για την κατασκευή τους σε οποιοδήποτε σχήµα χώρου,
η πάκτωση του επίγειου συστήµατος άρδευσης στάγδην µε διχάλες ώστε να µην µετακινείται και να
µην είναι εµφανές, καθώς και κάθε υδραυλική ή ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την κανονική
αυτόµατη λειτουργία των δικτύων άρδευσης, όπως επίσης ο καθαρισµός των χώρων από µπάζα και
πλεονάζοντα υλικά που έχουν προκύψει από τις εργασίες και η απόθεσή τους σε θέσεις που
επιτρέπεται, καθώς και ο έλεγχος των βλαβών των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης που χρήζουν
συντήρησης και αποκατάστασης.
● Σε σηµεία που θα απαιτηθεί για την διέλευση σωλήνων θα γίνει:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων ή πλατειών, µε χρήση αεροσφυρών , µε την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά και απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση των άχρηστων
υλικών σε µέρη επιτρεπτά από την αστυνοµία και την περιβαλλοντική νοµοθεσία (άρθρο µε α/α 85).
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυόµενων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την
αποκατάσταση της πλακόστρωσης .
Θα ακολουθεί εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείων σωληνώσεων
αρδευτικού δικτύου στο απαιτούµενο βάθος χειρονακτικά .(άρθρο µε α/α 87).
Τελικώς, θα γίνεται ανακατασκευή και επαναφορά πλακοστρώσεων µε επικάλυψη
τσιµεντοπλακών ή τσιµεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων, επί βάσης οπλισµένου µε πλέγµα
σκυροδέµατος κατηγορίας C10/12, πάχους τουλάχιστον 7,0cm ή οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί
(κυβόλιθοι, µάρµαρα, πλάκες, κ.λ.π.), έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην προτέρα
κατάσταση.(άρθρο µε α/α 86)
Για το πέρασµα σωλήνων ή καλωδίων κάτω από διαδρόµους, πλακοστρώσεις ή άλλες
κατασκευές θα κατασκευασθούν διαβάσεις από σκληρό σωλήνα PVC τύπου αποχέτευσης
εγκιβωτισµένους σε σκυρόδεµα για µικροκατασκευές.
Επίσης, στις τιµές µονάδας των άρθρων 85,86,87 περιλαµβάνεται:
α)Η δαπάνη για την προµήθεια των υλικών, την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου
κατά την φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των εργασιών όλων
των απαιτουµένων υλικών και µηχανηµάτων για την κατασκευή των βάσεων από σκυρόδεµα καθώς
και του απαιτούµενου πλέγµατος για τον οπλισµό του σκυροδέµατος.
β)Η δαπάνη για την προµήθεια των υλικών την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου
κατά την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση όλων των απαιτουµένων
υλικών, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους µέχρι τη θέση διάστρωσής τους στους χώρους
εργασιών.
γ)Η δαπάνη των εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή και επαναφορά πλακοστρώσεων κατά
τα ανωτέρω, έτσι ώστε η πλακόστρωση να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση.
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
►ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Ρ.Ε. Φ 16/6ΑΤΜ
Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος. Θα έχει εξωτερική διάµετρο 16 χιλιοστά , πάχος
τοιχώµατος 1,30 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 59 gr/m τουλάχιστον.
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6atm και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12.201-2. Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.
2. ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ20/6ΑΤΜ
Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 20 χιλιοστά , πάχος
τοιχώµατος 1,7 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 90 gr/m τουλάχιστον.
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6atm και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12.201-2. Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.
3. ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ25/6ΑΤΜ
Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 25 χιλιοστά , πάχος
τοιχώµατος 2,3 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 240 gr/m τουλάχιστον.
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6atm τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12.201-2. Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.
4. ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ32/6ΑΤΜ
Από πρωτογενές πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος, Θα έχει εξωτερική διάµετρο 32 χιλιοστά , πάχος
τοιχώµατος 2,5 χιλιοστά τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m τουλάχιστον
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6atm τουλάχιστον και θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12.201-2. Θα έχει αρίθµηση ανά µέτρο.
5. ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ6/10 ΑΤΜ
Από πολυαιθυλένιο µαύρου χρώµατος χαµηλής πυκνότητας (LDPE), ονοµαστικής πίεσης 10atm.
Στην τιµή µονάδος των σωλήνων περιλαµβάνεται η προµήθειά τους, όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα
και µικροϋλικά( καννάβι, τεφλόν, κ.λ.π.), η µεταφορά, η προσέγγιση και η εγκατάστασή τους
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου, η οποία τιµολογείται µε τα
αντίστοιχα άρθρα.
.►ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
6 .ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ32/4Atm
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή
σύνδεσης για εγκατάσταση σε υπόγειες διαβάσεις , σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των
απαιτουµένων µικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισµένο σύρµα (όταν απαιτείται) και η
εργασία εγκατάστασης .
7. ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/4Atm
Ως ανωτέρω περιγράφεται.
►ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
8. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ Β.Τ., Φ ½’’
Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, η µεταφορά, προσέγγιση,
τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιµασία του αγωγού, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά
τεµάχια για την σύνδεση των σωλήνων (ρακόρ, µούφες, ταυ, κ.λ.π.) επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα
µε τα αντίστοιχα άρθρα της µελέτης.
9. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ Β.Τ., Φ ¾’’
Ως ανωτέρω περιγράφεται.

14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 2017

►ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
10. ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ3/4΄(50εκ.)
Σωληνοµαστός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο εν θερµώ χωρίς ραφή (tubo) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10220, µε σπείρωµα στα δύο άκρα, επιτόπου του χώρου των εργασιών, µε τα µικροϋλικά και την
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών πίεσης.
11 / 12 /13. ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1/2’’, Φ3/4’’,Φ 1’’
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο µε αρσενικό σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’ αντίστοιχα,
κατάλληλο για τη σύνδεση εξαρτηµάτων θηλυκών µε σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών.
14 / 15 / 16. ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ ½’’ ή Φ3/4’’ ή 1’’
Γωνία χαλύβδινη γαλβανισµένη µε αρσενικό σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’ αντίστοιχα, κατάλληλο για τη
σύνδεση εξαρτηµάτων θηλυκών µε σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1΄΄ , µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών.
17 / 18 / 19. ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ ½’’ ή Φ3/4’’ ή 1’’
Μούφα χαλύβδινη γαλβανισµένη µε θηλυκό σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’ αντίστοιχα, κατάλληλο για τη
σύνδεση εξαρτηµάτων αρσενικών µε σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’ , µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών.
20 / 21 / 22. . ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ ½’’ ή Φ3/4΄΄ ή 1’’
Μαστός χαλύβδινος γαλβανισµένος, µε σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’αντίστοιχα, µε τα απαιτούµενα
µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών.
23 / 24 /25. . ΤΑΥ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ ½’’ ή Φ3/4’’ ή 1’’
Ταυ χαλύβδινο γαλβανισµένο, µε σπείρωµα ½’’ ή ¾’’ ή 1’’ αντίστοιχα, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά
και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών.
►ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ
26 / 27 / 28. ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ ½’’ ή Φ3/4’’ ή 1’’/PN 16 atm
Σφαιρικός κρουνός από ορείχαλκο, κοχλιωτός, PN 16 atm µε σπείρωµα θηλυκό ½’’ , ¾’’, 1’’
αντίστοιχα . Θα είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ροής του νερού, µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
►ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
29. ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ1’’
Βαλβίδα εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστική ή µεταλλική, PN 16atm., µε τα απαιτούµενα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κάθε στάσης κάθετα µέσα σε φρεάτιο.
30. ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ1/2’’
Βαλβίδα καθαρισµού σωλήνων LDPE και σταλακτηφόρων, πλαστική , Φ ½’’, µε τα απαιτούµενα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο.
31. ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΚΛΑΠΕ) ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΜΗΧ/ΣΜΟ, PN 16atm
Βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινη, Φ 1’’, PN 16atm, µε τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών.
32. ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PN 16 atm, Φ1’’
Μειωτής πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, Φ 1’’, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα,
ονοµ. πίεσης 16 atm, µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
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33.ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ 63
Μανόµετρο γλυκερίνης .Φ 63 mm, , µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, την
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
►ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
34. ΦΙΛΤΡΟ ∆ΙΣΚΩΝ ¾’’
Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου, χρώµατος
µαύρου αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων, ονοµαστικής
πίεσης 10 atm. Το σώµα δίσκων θα έχει απώλειες πίεσης στα 120 mesh σε καθαρό φίλτρο, υπό την
µεγίστη παροχή µικρότερης από 0,50 atm. Θα φέρει σπείρωµα 3/4” για παροχή έως 4m3/h.
Προµήθεια µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών.
35. ΦΙΛΤΡΟ ∆ΙΣΚΩΝ 1΄΄
Το φίλτρο δίσκων πρέπει να είναι από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου, χρώµατος
µαύρου αποτελούµενο από τρία µέρη ι) το καπάκι, ιι) το σώµα και ιιι) το σώµα δίσκων, ονοµαστικής
πίεσης 10 atm. Το σώµα δίσκων θα έχει απώλειες πίεσης στα 120 mesh σε καθαρό φίλτρο, υπό την
µεγίστη παροχή µικρότερης από 0,50 atm. Θα φέρει σπείρωµα 1” για παροχή έως 5m3/h.
Προµήθεια µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών.
36. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ)
Φυγοκεντρικό φίλτρο νερού (υδροκυκλώνας), πίεσης λειτουργίας 8 atm, ονοµαστικής διαµέτρου 2’’&
σώµα φίλτρου 70cm3. Προµήθεια µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
►∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
Σταλάκτες
37. Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος,επισκέψιµος, 2,4,8 L/H
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµοζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προµήθεια µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών.
Σταλακτηφόροι σωλήνες
38 & 39 & 40: ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 ή Φ17mm ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
ME ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ
Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο , διατοµής Φ16 ή Φ17mm, µε ενσωµατωµένους
αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες παροχής 2,3lt/h ανά σταλάκτη, µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και
θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη, µε οµοιοµορφία παροχής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατ. Α’, για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Ο
σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη
συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.)και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των
λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα.
Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στις εµφράξεις από κακή
ποιότητα νερού ή από την χρήση λιπασµάτων.
Αποστάσεις σταλακτών:
o 33cm
o 50cm
o 100cm
41. ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Φ17΄΄/ 33cm/ 1,6lt/h
Σταλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης από πολυαιθυλένιο, διατοµής Φ16 ή Φ17 ,µε
ενσωµατωµένους σταλάκτες µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης, µε
16
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οµοιοµορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm , ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατ. A', κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο
ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής των ριζών (ενσωµατωµένο ριζοαπωθητικό, κ.λ.π.) και σύστηµα
αποστράγγισης.
Οι σταλάκτες πρέπει να είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα
άλατα, ενσωµατωµένοι στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα, ώστε να έχουν καλύτερη
συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κ.λ.π.) και για να µην επηρεάζονται από τα υπόλοιπα
των λιπασµάτων που θα διοχετεύουµε στο σύστηµα. Οι σταλάκτες θα είναι αυτοκαθαριζόµενοι, ώστε
να είναι ανθεκτικοί στις εµφράξεις από κακή ποιότητα νερού και θα έχουν ενσωµατωµένο φίλτρο
160 mm2 τουλάχιστον.
Στην τιµή µονάδος των σταλακτηφόρων σωλήνων περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των
εξαρτηµάτων σύνδεσής τους, η µεταφορά επί τόπου των εργασιών, η προσέγγιση και η εργασία πλήρους
εγκατάστασής τους σε τάφρο ή επιφανειακά, η σύνδεση, οι ρυθµίσεις και οι δοκιµές.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης τάφρου , η οποία τιµολογείται µε το
αντίστοιχο άρθρο.
►Εκτοξευτήρες
42. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (pop up), στατικού τύπου (spray), ακτίνας ενέργειας 2,0-5,0m, µε
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, µε
αντιστραγγιστική βαλβίδα. Θα διατίθεται και στόµιο λωρίδας (SS-Side strip) κατάλληλο για διαβροχή
λωρίδας µήκους µέχρι 10 m και πλάτους µέχρι 1,8m.
To στόµιο των εκτοξευτήρων θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 10 έως 3600 . Τα στόµια θα είναι
σχεδιασµένα για αναλογική διαβροχή, δηλαδή ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθµισης η παροχή θα
προσαρµόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή.
Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθµιζόµενη µέχρι και –25% της ονοµαστικής.
Η ρύθµιση τόσο της γωνίας όσο και της ακτίνας διαβροχής θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα
πρέπει να υπάρχει σε επαρκείς αριθµούς σε κάθε συσκευασία των εκτοξευτήρων. Όλες οι ρυθµίσεις
θα µπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση λειτουργία του δικτύου.
Ο εκτοξευτήρας θα διατίθεται µε άξονα ανύψωσης 10cm, ο οποίος θα διαθέτει στεγανοποιητικό
δακτύλιο υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Θα διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεµαχίων για
την ευθυγράµµιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωµα ½” θηλυκό ενώ θα διαθέτει
εσωτερικά 2 φίλτρα για την αποτροπή βουλώµατος, ένα µεγάλο µετά την είσοδο και ένα µικρότερο
πριν το ακροφύσιο. Η εκτεθειµένη επιφάνεια στα αυτοανυψούµενα µοντέλα µετά την υποχώρηση του
άξονα στο έδαφος δεν θα υπερβαίνει τα 2,5cm.
To σώµα του εκτοξευτήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο
επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα.
Προµήθεια µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων
και δοκιµών.
Η αξία του ακροφυσίου τιµολογείται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα.

43. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 5-9Μ
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (pop up), γραναζωτού τύπου, περιστροφικός, υδρολίπαντος,
ακτίνας ενέργειας 5-9 m, εισόδου 1/2" Θ κατά BSP , µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια
αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη ρύθµισης τοµέα, µε σώµα ανύψωσης 10cm πλαστικό.

Θα είναι διαθέσιµος µε περιστροφικό ταχυσύνδεσµο για εύκολη ευθυγράµµιση µε το έδαφος σε όλες
0
τις φάσεις της εγκατάστασης. Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας διαβροχής, από 40 έως
0
360 και θα µπορεί να δέχεται διαφορετικά στόµια. Τα στόµια αυτά θα είναι ταχείας τοποθετήσεως
17
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και θα επιτρέπουν, κατάλληλα επιλεγόµενα, ρύθµιση της ακτίνας διαβροχής και απόλυτη
αναλογικότητα διαβροχής . Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εσωτερικά ειδικό στάτορα που να
εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την επιλογή στοµίου.
44. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (ΡΟΡ-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 7-14Μ
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (pop up), γραναζωτού τύπου, περιστροφικός, υδρολίπαντος,
ακτίνας ενέργειας 7-14 m, εισόδου 3/4" Θ κατά BSP , µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια
αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη ρύθµισης τοµέα, µε σώµα ανύψωσης 10cm ή µεγαλύτερο,
πλαστικό.
Κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 12 στόµια, εκ των οποίων τα 8 κανονικής και τα 4 χαµηλής
γωνίας εκτόξευσης για αντιανεµική προστασία. Τα στόµια θα είναι τετραγωνικής διατοµής ώστε να
οδηγούνται εύκολα στην εσοχή της κεφαλής. Η ρύθµιση της ακτίνας εκτόξευσης, µέχρι 25% της
βασικής, θα µπορεί να γίνεται µέσω ανοξείδωτης βίδας συγκράτησης του στοµίου στην κεφαλή του
εκτοξευτήρα.
Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθµιζόµενης γωνίας από 40 έως 360 µοίρες, η ρύθµιση να µπορεί να γίνει
σε όλες τις φάσεις (πριν ή µετά την εγκατάσταση, κατά την λειτουργία ή µη του δικτύου) µε τη χρήση
ειδικού κλειδιού ρύθµισης. Όταν ο εκτοξευτήρας ρυθµιστεί ώστε να εκτελεί πλήρη περιστροφή θα το
κάνει συνεχόµενα όπως και ένας εκτοξευτήρας κατασκευασµένος για περιστροφή 3600 χωρίς δηλαδή
να σταµατά σε κάποιο όριο και να επαναφέρεται από την άλλη.
Θα έχει δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής ελεύθερα χωρίς να καταστρέφεται (αντιβανδαλική
προστασία), ενώ θα επαναφέρεται αυτόµατα στην προρυθµισµένη γωνία περιστροφής.
Θα διαθέτει άξονα ανύψωσης ύψους 10 cm από πλαστικό και βαλβίδα φραγής του νερού εκτόξευσης
(flow stop) στην κεφαλή του, ώστε να µπορεί σε περίπτωση λειτουργίας, ενώ ο άξονας του
εκτοξευτήρα θα είναι ανυψωµένος, να µην γίνεται εκτόξευση νερού από το στόµιο, ώστε η αλλαγή
του στοµίου να γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα, χωρίς να βρέχεται ο εγκαταστάτης ή να γίνεται
σπατάλη νερού. Η ρύθµιση της βαλβίδας θα γίνεται µε ειδικό κλειδί το οποίο θα παρέχεται σε
επαρκείς αριθµούς µε τη συσκευασία των εκτοξευτήρων.
Ο άξονας ανύψωσης θα διαθέτει µηχανισµό τύπου καστάνιας για τελική ρύθµιση του τόξου (εφόσον
έχει γίνει εγκατάσταση), η οποία θα γίνεται µε την κατά βούληση περιστροφή του άξονα όταν
βρίσκεται σε τελείως ανυψωµένη θέση.
Η κεφαλή του εκτοξευτήρα θα διαθέτει µόνιµο κάλυµµα από καουτσούκ το οποίο προστατεύει τις
εισόδους ρύθµισης από λάσπη και λοιπά στερεά.
Η συντήρηση του εκτοξευτήρα, θα γίνεται εύκολα µε την αφαίρεση του καπακιού και την
αποµάκρυνση του άξονα. Ο άξονας θα διαθέτει στο κάτω µέρος φίλτρο το οποίο αντιστοιχεί σε
βαθµό φιλτραρίσµατος 60 mesh περίπου, το οποίο µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.
Ακτίνες: µε στόµια κανονικής γωνίας εκτόξευσης 7,5 -15 µέτρα περίπου,
µε στόµια χαµηλής γωνίας εκτόξευσης 6,5 - 13 µέτρα περίπου (πίεση λειτουργίας: 2,1 - 4,8 bars
περίπου).
Στην τιµή µονάδος των εκτοξευτήρων περιλαµβάνεται η προµήθεια επί τόπου των εργασιών µε τα
απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

45 & 46& 47:. ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ¾’’ Α ή 1’’Θ
◊ Εκτοξευτήρας κρουστικός, ορειχάλκινος, ¾’’Α ή 1’’Θ , κατάλληλος για επιφανειακή άρδευση,
ρυθµιζόµενης πλήρους περιστροφής, µε ακτίνα διαβροχής 6-12,50µ.
◊ Λόγχη αλουµινίου ½’’ΘΧ ¾’’Θ , για την στήριξη του ανωτέρω εκτοξευτήρα.
◊ Πλαστική βάση σχήµατος «Η» , ¾’’Α/Θ , για την στήριξη του ανωτέρω εκτοξευτήρα.
48. ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης, διαφόρων παροχών.
Προµήθεια µε το µικροσωλήνα, τα εξαρτήµατα, τη λόγχη στήριξης, τα µικροϋλικά , την εργασία
σύνδεσης, τοποθέτηση, έλεγχο, ρυθµίσεις και δοκιµές.
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►ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
49. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
Τα ακροφύσια θα είναι κατάλληλα για στατικούς αυτοανυψούµενους εκτοξευτήρες, ενσωµατωµένα ή
τοποθετηµένα στον εκτοξευτήρα.
Οι τύποι των ακροφυσίων θα είναι: γωνιακά µε ακτίνες > 4,5m και ακροφύσια λωρίδας µε επιφάνεια
διαβροχής 1,5µ Χ9,0µ. περίπου. Θα διαθέτουν πολύ χαµηλές παροχές 0,05-1,0m3/h περίπου.
Θα διαθέτουν τεχνολογία διπλής ανάβλυσης, απόκρυψης του ακροφυσίου ώστε να αποτρέπεται η
επικάθιση ξένων σωµατιδίων σε αυτό.
50. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 2-5m.
Ακροφύσια για στατικούς αυτοανυψούµενους εκτοξευτήρες, ενσωµατωµένα ή τοποθετηµένα στον
εκτοξευτήρα, ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ακτίνας 2-5 m.
►ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Ηλεκτροβάνες
51. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ AC ΠΛΑΣΤ. 10 ΑΤΜ.
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από
0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης,
µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών.
52. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ DC ΠΛΑΣΤ. 10 ΑΤΜ.
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από
0,7 µέχρι 10 atm, χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε
πηνίο (actuator) 9V / DC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών.
Πηνία ηλεκτροβανών
53. ΠΗΝΙΟ Η/Β 24VAC
54. ΠΗΝΙΟ Η/Β 9V
Πηνίο ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.
►Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα
55. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Οικιακός προγραµµατιστής µπαταρίας µιας στάσης, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε πηνίο
µανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων,
δοκιµών κλπ. .
56 & 57& 58 :. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
(ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες:: α) 1 β) 2 γ) 4
Προγραµµατιστής µπαταρίας τύπου φρεατίου, πλήρως αδιάβροχου µε πλήρη προστασία των
ηλεκτρονικών µερών του από την υγρασία µε ειδική ρητίνη , 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου
άρδευσης 1-7 ηµερών, διάρκειας από 1 min έως 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής
ηλεκτροβάνας και σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής. Έλεγχος των ηλεκτροβανών µε πηνία
µανδάλωσης σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5mm2 . Η τροφοδοσία θα
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γίνεται µε αλκαλική µπαταρία 9V µε διάρκεια ζωής της µπαταρίας 1 έτος. Θα διαθέτει µη πτητική
µνήµη, θα διατηρεί το πρόγραµµα στη µνήµη ακόµη και µετά την εξασθένιση της µπαταρίας.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατά του , καθώς και εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων,
δοκιµών, κ.λ.π.
59 & 60.& 61: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ
(ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες:: α) 2-4 β) 6 γ) 8-9)
Προγραµµατιστής µπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, κύκλου άρδευσης 1-7 ηµερών, µε έλεγχο
των ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης σε απόσταση τουλάχιστον 20m µέσω καλωδίου διατοµής
1,5mm2 και µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατά του , καθώς και εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων,
δοκιµών, κ.λ.π.
62 &63: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: α) 4-6 β) 12)
Προγραµµατιστής ρεύµατος, εξωτερικού χώρου µε 3 τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για κάθε
ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα , µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο
εντάσεως τουλάχιστον 0,5Α ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας
και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας εισόδου 220/240 V, 50Ηz, µε σύστηµα
µπαταριών (επαναφορτιζόµενων ή κοινών αλκαλικών) για διατήρηση των προγραµµατισµένων
λειτουργιών στη µνήµη. Θα έχει υδατοστεγές περίβληµα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Θα έχει δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διάρκειας των προγραµµάτων . Θα διαθέτει αυτόµατη
µετάθεση των χρόνων έναρξης που επικαλύπτονται. Θα έχει προγραµµατιζόµενη χρονική
καθυστέρηση µεταξύ διαδοχικών στάσεων. Θα έχει δυνατότητα αναστολής της άρδευσης από 1 έως
7 ηµέρες και επαναφορά σε αυτόµατη λειτουργία. Θα έχει δυνατότητα 10/λεπτου προγράµµατος
ασφαλείας ανά σταθµό, δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης κύκλου ή µιας οποιασδήποτε στάσης και
χειροκίνητη αναστολή εκτέλεσης άρδευσης.
Θα διαθέτει αυτόµατη ταξινόµηση των χρόνων έναρξης µε χρονολογική σειρά.
Θα διαθέτει κύκλωµα σύνδεσης µε αισθητήρα βροχής µε δυνατότητα παράκαµψης.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατά του , καθώς και εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων,
δοκιµών, κ.λ.π.
64 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 18 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Eπαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου µε
4 τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β),
Με έξοδο έντασης τουλάχιστον 0,5Α ανά στάση
Με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας
Με δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διάρκειας των προγραµµάτων
∆ιατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)
Με δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων
Με δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα
Με ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας εισόδου 220/240 V, 50Ηz.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων , καθώς και
εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών, κ.λ.π.
65: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) µε τα καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης, πλήρως
εγκατεστηµένος και δοκιµασµένος.
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66. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V
67 & 68 & 69: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι πράσινο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου,
διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του
λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).
Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, διαστάσεων:
o 6’’ , µιας Η/Β
o 10’’ , δύο-τριών Η/Β
o 50Χ60 , έξι Η/Β
70: . ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Η/Β ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι πράσινο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου,
διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του
λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).
Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής , θα διαθέτουν βίδα
ασφαλείας στο καπάκι για αποφυγή βανδαλισµών και θα έχουν διαστάσεις:
o 12’’ , τεσσάρων Η/Β
►ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
71 & 72 & 73: . ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών
άρδευσης κλπ, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική πλάκα
στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις
καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα
ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία τοποθέτησης.
∆ιαστάσεις (cm) / Πάχος (mm):
o 50Χ40Χ20 / 1,2
o 60Χ40Χ25 / 1,2
o 80Χ60Χ25 /1,2
74 & 75 & 76 : ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U (NYY)
Τα καλώδια θα είναι ανθυγρού τύπου, µε διάµετρο κάθε κλώνου 1,5mm, κατάλληλο για τη σύνδεση
των προγραµµατιστών µε τις ηλεκτροβάνες, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε σωλήνες
διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.
Τύπος καλωδίου / διατοµή:
o 3Χ1,5mm2
o 5Χ1,5mm2
o 7Χ1,5mm2
►ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ PE
77,78,79,80,81,82 : ΜΑΣΤΟΣ, ΡΑΚΟΡ LOCK, ΓΩΝΙΑ LOCK, ΤΑΦ LOCK, ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
LOCK, ΜΟΥΦΑ) ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Όλα τα υλικά συνδεσµολογίας θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο διαφόρων
διαµετρηµάτων, αρίστης ποιότητας . Προµήθεια , εργασία σύνδεσής τους, ρυθµίσεις και δοκιµές.
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Τα εξαρτήµατα συνδεσµολογίας PE (α/α 77 έως 82) τιµολογούνται ιδιαίτερα µόνον όταν οι
συνθήκες απαιτούν µεµονωµένη τοποθέτησή τους στα δίκτυα ( π.χ. αποκατάσταση ζηµιών λόγω
βανδαλισµών).

Oλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001:2008 ή ισοδύναµου για το εργοστάσιο παραγωγής τους.
.
Η δαπάνη για την προµήθεια & εγκατάσταση υλικών συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης σε χώρους
πρασίνου προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 19.802,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24.554,48€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.83 του προϋπολογισµού
→οικον. έτους 2017 µε το ποσό των 16.500€ πλέον Φ.Π.Α. (20.460,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) και
→τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 µε το ποσό των 3.302,00€ πλέον
Φ.Π.Α. (4.094,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

Πειραιάς,……………………….

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ.Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ.Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. & ΣΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών αυτόµατης
άρδευσης (K.A.35 6662.83)
προϋπολογισµού 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(24.554,48€ µε Φ.Π.Α.)
CPV 43323000-3

ΤΗΛ.: 213 2123025, 31

Α∆ΑΜ 17REQ005937276 2017-03-17

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια και η εγκατάσταση υλικών αυτόµατης
άρδευσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας ήδη εγκατεστηµένων δικτύων
αυτόµατης άρδευσης και για την εγκατάσταση νέων σε χώρους πρασίνου µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου.
Προϋπολογίσθηκε το ποσόν των 19.802,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24.554,48€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.83 του προϋπολογισµού
►οικ. έτους 2017 µε το ποσό των 16.500€ πλέον Φ.Π.Α. (20.460,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
και
►τον αντίστοιχο Κ.Α. του προυπολογισµού οικον. έτους 2018 µε το ποσό των 3.302,00€ πλέον
Φ.Π.Α. (4.094,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Τα είδη, οι εργασίες και οι ποσότητες των προς προµήθεια και εγκατάσταση υλικών
περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του N.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
β)Του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», εκτός των παραγράφων 13 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του αρθ.209, της παρ.5 του αρθ.223,του δεύτερου
εδαφίου της παρ.2 του αρθ. 257, της παρ.7 του αρθ.265, της παρ.1 του αρθ.268 που καταργούνται µε
τον Ν.4412/16.
γ) του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους & άλλες
διατάξεις».
δ) του Ν.3681/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στη
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016.
ε) του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α 7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ.7 του
άρθ.172, της παρ.8 του αρ. 194 και της παρ.5 του αρ. 196, που καταργούνται µε τον Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 19.802,00€ €
πλέον Φ.Π.Α 24%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6662.83 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.έτους 2017
µε το ποσό των 16.500€ πλέον Φ.Π.Α. (20.460,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και τον αντίστοιχο
Κ.Α. του προϋπολογισµού οικον. έτους 2018 µε το ποσό των 3.302,00€ πλέον Φ.Π.Α. (4.094,48€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας :
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας,
Β) Η προµέτρηση υλικών,
Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση),
∆) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας.
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισµένο
φάκελο, επί ποινή αποκλεισµού:
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
o Είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
o Ότι δεν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των παραγράφων ένα και δύο
του αρ. 73 του Ν.4412/2016 κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
o Ότι είναι ενήµεροι στις υποχρεώσεις τους στο οικείο Επιµελητήριο.
o Η συµµετοχή τους δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
o Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
o Ότι τα υλικά θα παραδοθούν και εγκατασταθούν τµηµατικά ή συνολικά, σύµφωνα
µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου.
o Αντίγραφο του πτυχίου του επιβλέποντα επιστήµονα των εργασιών.
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα από τα οποία να
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προκύπτουν αφενός η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και
αφετέρου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.
3)Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν Υπεύθυνη
∆ήλωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.
4)Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
εταιρείας, που έχει το δικαίωµα αυτό και έχει ληφθεί απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για την συµµετοχή τους.
5)Τεχνική προσφορά .
Οι µετέχοντες στη διαδικασία πρέπει στη τεχνική προσφορά τους να αναφέρουν σε
Υπεύθυνη ∆ήλωση:
► τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών (της επίσηµης ελληνικής
αντιπροσωπείας) και της καλής εγκατάστασης των δικτύων που ορίζεται σε δώδεκα µήνες
από της υπογραφής του συµφωνητικού,
Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνονται:
► όλα τα σχετικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) του
κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στη χώρα στην ελληνική γλώσσα και θα
σηµειώνονται σ’αυτά τα προσφερόµενα υλικά , ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους,
καθώς και
►πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναµου για το εργοστάσιο παραγωγής των
προσφεροµένων υλικών.
6)Οικονοµική προσφορά (σε σφραγισµένο φάκελο).
Οι προσφέροντες θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη και εργασίες της
µελέτης.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός των δικτύων αυτόµατης άρδευσης,
ο έλεγχος των βλαβών υφιστάµενων δικτύων άρδευσης , η αξία των υλικών, η µεταφορά και η
παράδοσή τους στους χώρους εργασιών, η εγκατάστασή τους στους χώρους πρασίνου που θα
υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και κάθε απαραίτητη εργασία για τη καλή λειτουργία των
αυτοµάτων συστηµάτων άρδευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών
. Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο των ειδών που συµµετέχει,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αυτά που έχει δηλώσει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά την κατάθεση της προσφοράς του εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίησή του από την αναθέτουσα αρχή .
Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και κατά τον
έλεγχό τους προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα
που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά για τον ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγυήσεις
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου(παρ.4/αρ.105/Ν.4412-2016) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή του συµφωνητικού.
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το
5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια, να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα, κακοτεχνία ή αδικαιολόγητη φθορά και η οποία
δεν οφείλεται σε κακή χρήση. . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µετά την καλή ολοκλήρωση
της προµήθειας θα αντικατασταθεί µε ίδιας αξίας εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα ισχύει
για δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφής του συµφωνητικού, οπότε θα λήγει ο χρόνος εγγύησης
καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων υλικών. .Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις
παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων υλικών που έχει οριστεί σε
δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφής του συµφωνητικού, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή
φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης που
οφείλεται σε όµοιες αιτίες εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της ειδοποιήσεώς του.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του, αυτό θα αντικαθίσταται µε νέο, όµοιο µε το αρχικό.
Σε περίπτωση αµέλειας ή παράλειψης του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες στην
ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του υλικού, η οποία θα εκπίπτει
από την εγγύηση καλής λειτουργίας .
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων υλικών
επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας & εγκατάστασης των υλικών αυτόµατης άρδευσης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφής της σύµβασης ή µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού
ποσού.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού της προµήθειας, εφ’
όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κυρώσεις αναδόγου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει η σύµβαση.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
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Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης
ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό , ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος (παρ.206 & 207 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Εκτέλεση σε τµηµατική παραγγελία
Ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο µειοδότης να αρχίσει την εγκατάσταση ή την συντήρηση
των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης σε χώρους πρασίνου που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία , ορίζεται
σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Ειδικά, για την εγκατάσταση νέων δικτύων αυτόµατης άρδευσης ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε
τµηµατικής τοποθέτησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Ειδικά , για την συντήρηση των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης, σε περίπτωση εµφάνισης
προβληµάτων στην λειτουργία υφιστάµενων δικτύων, η Υπηρεσία θα ειδοποιεί τον προµηθευτή ώστε
αυτός να προβαίνει άµεσα στον έλεγχο των βλαβών, στην αντικατάσταση τυχόν κατεστραµµένων
υλικών και στην αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των συστηµάτων .
Για την καλύτερη επικοινωνία της Υπηρεσίας µε τον προµηθευτή θα πρέπει αυτός κατά την
υπογραφή του συµφωνητικού να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας και fax, καθώς και
ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια ,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται
να προσκοµίσει τα υλικά που θα εγκαταστήσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες ενωρίτερα .
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικών στους χώρους πρασίνου και πριν την εγκατάσταση τους στο
έδαφος θα γίνεται ποσοτική καταµέτρησή τους από την Υπηρεσία , σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ∆ελτία
Αποστολής .
Με το πέρας κάθε επιµέρους εγκατάστασης ή συντήρησης , πρέπει ο προµηθευτής να
προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως:
- σχέδιο υπό κλίµακα των εγκατεστηµένων συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης,
- αναλυτικό τιµολόγιο µε τα χρησιµοποιηθέντα υλικά,
- σχετικές οδηγίες χρήσης των συστηµάτων,
ώστε να γίνεται εφικτή η παραλαβή των υλικών, µετά τη δοκιµή της καλής λειτουργίας τους.
Για την έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας είναι απαραίτητη η παρουσία στο προσωπικό του αναδόχου
ενός Γεωπόνου ή ∆ασολόγου ή Τεχνολόγου αντίστοιχων ειδικοτήτων, για τον σχεδιασµό των δικτύων
και την επίβλεψη των εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσής τους. ∆ήλωση διορισµού του
παραπάνω επιβλέποντος, καθώς και αντίγραφο του πτυχίου του θα προσκοµίζεται µε την κατάθεση των
δικαιολογητικών συµµετοχής.
Επίσης, το συνεργείο θα απαρτίζεται από ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, µε εµπειρία στην
συγκεκριµένη εργασία.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση της εργασίας
µηχανήµατα, εγκαταστάσεις , µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε τους χειριστές τους.
Ο προµηθευτής είναι µοναδικός υπεύθυνος, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης , όσο και για την
ποιότητα των εργασιών. Οι έλεγχοι που τυχόν διενεργούνται από την Υπηρεσία, σε καµία περίπτωση
δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη αυτή.
ΑΡΘΡΟ 12 ο
Αρτιότητα των κατασκευών
Κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα της εγκατάστασης πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς
την κατασκευή, την αντοχή και την καλή λειτουργία του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε
τα υπόλοιπα τµήµατα του δικτύου .
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται κυρώσεις µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου .
ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή , ύστερα από ποιοτικό έλεγχο που
µπορεί να διενεργηθεί µε έναν ή µε όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα µε το υλικό:
α)Με µακροσκοπικό έλεγχο
β)Με µηχανική εξέταση
γ)Με πρακτική δοκιµασία
δ)Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος
να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει
η Υπηρεσία που εκτελεί την συντήρηση.
Τα ακατάλληλα υλικά θα αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο των εργασιών µε δαπάνες του
προµηθευτού ..
Η καλή λειτουργία των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης θα ελέγχεται µε δοκιµή, που θα
διενεργείται µε το πέρας κάθε επιµέρους εργασίας.
Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών ή στην
αποκατάσταση τυχόν προβληµάτων στην λειτουργία των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης ,
κηρύσσεται έκπτωτος η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής

H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον
προµηθευτή µετά την παραλαβή τους , µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και εκφόρτωσης, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα,
χαρτόσηµα κ.λ.π., καθώς και κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, φόρος εισοδήµατος 4%, όπως και
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κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα
βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που θα προµηθεύσει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα –Αποζηµιώσεις
α) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο προµηθευτής για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ κ.λ.π.
ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το
προσωπικό του προµηθευτού και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων, του προµηθευτού όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα
ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
δ) Ο προµηθευτής υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών
στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες θα
αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».
ε) Επίσης, τις νυκτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει, ο ανάδοχος θα
τοποθετεί φανούς νυκτός ( µε πορτοκαλερυθρό φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη ατυχηµάτων
των πεζών και τροχοφόρων από τα υλικά που εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση
για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από
τον προµηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή
και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς.
ΑΡΘΡΟ 18 ο
Μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων ΟΚΩ κ.λ.π.
Οι εργασίες εκσκαφών, διανοίξεων λάκκων σε θέσεις όπου υπάρχουν αγωγοί οργανισµών κοινής
ωφελείας γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές ή
ατυχήµατα για τα οποία ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και έχει υποχρέωση να
αποκαταστήσει τις ζηµιές ή και να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη γι’ αυτή την επανόρθωση.

ΑΡΘΡΟ 19 ο
Τήρηση νόµων – Αστυνοµικών διατάξεων
Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και
οφείλει να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην ∆/νουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των
διαφόρων αρχών που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα
ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ 20
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους –
Φθορές σε εγκαταστάσεις από τον προµηθευτή
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος της
προµήθειας ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση των
εκτελούµενων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών από
τον κύριο της προµήθειας ή από άλλους εργολήπτες.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης,
φωλιές και αύλακες για την διέλευση σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ
εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις
τιµές των υλικών και εργασιών της µελέτης.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά προκληθεί από υπαιτιότητα του προµηθευτού σε οποιαδήποτε
κατασκευή βαρύνει τον προµηθευτή που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Επίσης , υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται
ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εγκατάστασης των δικτύων .

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

E.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ.Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την

Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης
(Για τον ∆ήµο Πειραιά)
Οικ.έτος 2017
προϋπολογισµού 19.802,00 €
πλέον Φ.Π.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του (στοιχεία του προσφέροντος)
……………………………………………………………………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
………………….µε
έδρα…………………….Οδός………………………………….Αριθµός……………….
Τ.Κ…………..Τηλ.:……………………………Fax:………………………..Email:……………………..
ΑΦΜ………………………………∆ΟΥ………………………………

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλατεία Κοραή 1
18535 Πειραιάς

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της µελέτης, που αφορά την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»
(ενδεικτικό προϋπολογισµό, τεχνική περιγραφή, προµέτρηση υλικών, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων), υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας προσφέροντας το
ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης
πλέον Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΛΗ

α/α

Περιγραφή Υλικών

1

2

3

4

Μονάδα
µέτρησης

Ενδεικτική τιµή
µονάδας
µελέτης
(€/µον. µετρ.)

Ποσότητ
α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(σε ποσοστό %)

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)
1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ16/6ΑΤΜ

m

0,30

800

2

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ20/6ΑΤΜ

m

0,35

800

3

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ25/6ΑΤΜ

m

0,45

400

4

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ32/6ΑΤΜ

m

0,65

160

5

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. PE Φ 6/10ATM

m

0,15

10

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC
6

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ32

m

1,00

30

7

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 4ΑΤΜ Φ75

m

2,60

10

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
8

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ1/2΄

m

3,60

50

9

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ3/4΄

m

4,60

30

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
10

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.
Φ3/4’’ (50εκ)

τεµ

3,30

20

11

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

5,50

20

12

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

6,80

20

13

ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝ. 1''

τεµ

7,60

20

14

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

1,80

20

15

ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

2,10

20

16

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

3,20

20

17

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ1/2΄΄

τεµ

1,80

20
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18

ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΓΑΛΒΑΝ. Φ3/4΄΄

τεµ

1,90

20

19

ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ Φ1''

τεµ

2,90

20

20

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

1,70

20

21

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

1,90

20

22

ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ1''

τεµ

2,80

20

23

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 1/2''

τεµ

1,90

20

24

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝ. 3/4''

τεµ

2,20

20

25

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Φ1''

τεµ

3,50

20

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί
26

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1/2’’

τεµ

5,30

10

27

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ3/4’’

τεµ

7,70

10

28

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ1΄΄

τεµ

9,80

5

Βαλβίδες εξαερισµού-καθαρισµού
29

ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ1’’

τεµ

25,00

5

30

ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ1/2’’

τεµ

1,00

10

τεµ

7,50

5

Βαλβίδες αντεπιστροφής(κλαπέ) µε ελατήριο ή
άλλο µηχ/σµο, PN 16 atm
31

Φ 1’’
Μειωτές πίεσης PN 16atm

32

Φ 1’’

τεµ

45,00

3

33

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63

τεµ

10,00

3

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
34

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ 3/4΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

18,50

10

35

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Ή ∆ΙΣΚΩΝ Φ1΄΄
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

τεµ

50,00

3

36

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 2’’
(Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ)

τεµ.

180,00

1

37

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟ
∆ΙΣΚΩΝ 1’’SHORT

τεµ

478,00

1
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38

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ(∆ΟΧΕΙΟ) ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
1’’

τεµ.

70,00

1

τεµ.

0,22

400

m

0,63

500

m

0,53

300

m

0,44

200

m

1,05

200

τεµ

4,60

60

τεµ

30,00

59

τεµ.

30,00

25

τεµ.

14,00

4

∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ

39

Σταλάκτες
ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ,
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ
Σταλακτηφόροι

40
41
42

43

44
45
46
47

ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/33εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/50εκ ΚΑΦΕ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ Φ16/100εκ
ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΥΤ/ΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΟΦΟΡΟΣ
Φ17/30εκ./1,6λ./ώρα ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 5-9m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ , ΑΚΤΙΝΑΣ 7-14m
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ¾’’Α ή 1’’Θ
ΛΟΓΧΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ½’’ΘΧ3/4’’Θ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ

τεµ.

3,00

1

49

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ«Η» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ¾’’ Α/Θ

τεµ.

10,00

3

50

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

τεµ.

0,80

50

51

Ακροφύσια
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ > 4,5m
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΑΚΤΙΝΑΣ 2-5m

τεµ

12,00

10

τεµ

2,80

10

48

52

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Ηλεκτροβάνες
53

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ AC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

32,00

20

54

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ DC,ΠΛΑΣΤ. 10ΑΤΜ

τεµ

68,00

10
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Πηνία ηλεκτροβανών
55

ΠΗΝΙΟ Η/Β 24VAC

τεµ

10,00

5

56

ΠΗΝΙΟ Η/Β 9V

τεµ

30,00

3

57

Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

τεµ

60,00

2

58

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1 ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

τεµ

125,00

3

59

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

τεµ

130,00

3

τεµ

170,00

3

τεµ

100,00

4

τεµ

110,00

3

τεµ

150,00

2

τεµ

200,00

4

64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 2-4 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ 8-9 ΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
4-6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

65

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
12 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

τεµ

280,00

1

66

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
18 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR

τεµ.

550,00

1

67

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

τεµ.

80,00

10

68

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V

τεµ

5,00

60

60
61
62
63

Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών
69

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Η/Β 6’’

τεµ

8,50

10

70

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΥΟ-ΤΡΙΩΝ Η/Β 10’’

τεµ

12,00

10

71

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 6 Η/Β 50Χ60

τεµ

45,00

5

τεµ

65,00

5

Πλαστικά φρεάτια Η/Β ενισχυµένα µε βίδα
ασφαλείας
72

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Η/Β 12’’

Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές
Στεγανά κουτιά για προγραµµατιστές, µεταλλικά

35
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73

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 50Χ40Χ20Χ1,2

τεµ.

60,00

10

74

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 60Χ40Χ25/1,2

τεµ.

85,00

10

75

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΓ/ΣΤΗ 80Χ60Χ25/1,2
Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY)

τεµ.

125,00

2

76

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3X1,5mm2

m

0,45

100

77

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5X1,5 mm2

m

1,00

100

78

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 7X1,5 mm2

m

1,40

100

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ PE

79

ΜΑΣΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,44

50

80

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,85

50

81

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

1,25

50

82

ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

1,40

50

83

ΤΑΦ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ LOCK
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

2,00

50

84

ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ)

τεµ

0,60

50

m2

12,40

50

m2

25,80

50

m

1,00

500

85

86

87

AΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
EΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ:…………………………………………………

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

(Τόπος)
(Ηµεροµηνία)
………………….,…../……/2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοµατεπώνυµο,ιδιότητα,σφραγίδα,
υπογραφή)

Σηµείωση για τους προσφέροντες:
Οι προσφέροντες θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών όλων
των άρθρων της µελέτης . ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη.
36

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 2017

37

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Αναθέτουσα αρχή:

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ:
ΑΦΜ:

Τίτλος προµήθειας:

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
FAX:
e-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡ/ΠΟΣ:
ΘΕΣΗ
ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ:

Ηµεροµηνία:

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προµήθεια
υλικών αυτόµατης
άρδευσης

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ 1
18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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