
1 

 

Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

Γ Ζ Κ Ν Π  Α Γ Η Α Π  Ξ Α Ο Α Π Θ Δ  Ζ Π 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ & ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΑΟΓΔΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 

 
 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ:  19 / 2021 

 
 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:   12.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) 

 
 

Θ.Α. 35.6262.04 

CPV 45232120-9 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ: 
 ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ - ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 



2 

 

Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

Γ Ζ Κ Ν Π  Α Γ Η Α Π  Ξ Α Ο Α Π Θ Δ  Ζ Π 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

¨ΠπληΪξεζε & επΩθηαζε αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ¨ 

Αξηζκόο κειΩηεο:  19 /2021 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

 
Ζ παξνύζα κειΩηε αθνξΨ εξγαζΫεο ζπληΪξεζεο θαη επΩθηαζεο ησλ αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ (δηθηύσλ 

απηόκαηνπ πνηΫζκαηνο) πνπ βξΫζθνληαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζΫλνπ ηνπ ΓΪκνπ ΑγΫαο 

ΞαξαζθεπΪο. 
 

Νη παξαπΨλσ εξγαζΫεο εΫλαη θαζνξηζηηθΪο ζεκαζΫαο γηα ηελ αλΨπηπμε ηεο βιΨζηεζεο θαη ηελ απνθπγΪ 
μεξΨλζεσλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζΫλνπ αιιΨ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ (κεΫσζε δηαξξνώλ 

ιόγσ βιαβώλ) θαη δελ εΫλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην πξνζσπηθό ηνπ ΓΪκνπ, δηόηη δελ 
ππΨξρεη ηθαλόο αξηζκόο εμεηδηθεπκΩλσλ ηερληηώλ (πδξαπιηθώλ Ϊ δελδξνθεπνπξώλ) κε ηηο απαηηνύκελεο 

γλώζεηο θαη εκπεηξΫα γηα λα αλαιΨβνπλ ηελ εθηΩιεζε απηώλ. 

 
Νη εξγαζΫεο ζα εθηειεζηνύλ ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζΫλνπ ηνπ ΓΪκνπ ΑγΫαο 

ΞαξαζθεπΪο όπνπ Ωρνπλ εγθαηαζηαζεΫ Ϊ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζπζηΪκαηα Ψξδεπζεο όπσο: 
 

 

α/α ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΠ ΝΛΝΚΑ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔ ΔΘΡΑΠΖ 

1 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ – ΑΓ.ΗΥΑΛΛΝ – 

ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ – 
ΔΔΟΓ.ΓΗΑΒΑΠΖ 

4 13.004,46 

2 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΔΙΗΛΑΠ ΚΔΟΘΝΟΖ ΞΔΛΡΔΙΖΠ - ΞΑΟΝ - 

ΘΝΟΡΠΑΠ 

7 4.070,49 

3 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΝ - ΔΙΒΔΡΗΑΠ - 

ΑΛΘ.ΡΑΠΠΝΞΝΙΝ 

4 3.831,73 

4 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΗΘΟΑΠ ΑΠΗΑΠ ΑΟΘΑΓΗΝ - ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ - 

Θ.ΞΑΙΑΚΑ - ΞΟΝΒΔΙΔΓΓΗΝ 

1 2.986,67 

5 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΡΠΑΘΝ ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ - 

ΚΞΝΚΞΝΙΗΛΑΠ 

1 2.967,25 

6 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΡΔΙΙΝ ΑΓΟΑ Ρ.ΑΓΟΑ - ΑΙΘΗΒΗΑΓΝ - 
ΘΖΟΑΠ - ΣΟ.ΠΚΟΛΖΠ 

7 1.956,85 

7 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΝΠ & 
ΤΑΟΥΛ 

ΑΓ.ΡΟΗΑΓΝΠ - ΑΞΝΙΙΥΛΝΠ - 
ΤΑΟΥΛ 

8 996,95 

8 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΠΝΙΥΚΝ & 

ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝ 

ΠΝΙΥΚΝ - 

ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝ 

1 928,25 

9 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΘΝΟΑΖ ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ - ΘΝΟΑΖ - 28εο 

ΝΘΡΥΒΟΗΝ 

2 848,19 

10 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΛΡΥΛΖ ΠΑΚΑΟΑΘΖ ΔΘΛ.ΚΑΘΑΟΗΝ - ΔΘΑΡΖΠ 11 600,96 

11 ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΠΝΙΥΚΝ & 

ΙΘΔΗΝ 

ΠΝΙΥΚΝ - ΙΘΔΗΝ - 

ΠΞ.ΚΑΡΠΝΘΑ 

1 509,20 

12 ΞΙΑΡΔΗΑ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ & ΞΑΡΟΗΑΟΣΝ 

ΓΟΖΓΝΟΗΝ Δ΄ 

ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ - 

ΞΑΡΟ.ΓΟΖΓΝΟΗΝ Δ΄ 

1 365,14 

13 ΣΥΟΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ - ΔΗΠΝΓΝΠ 

ΓΖΚΝΘΟΗΡΝ 

ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ - 

ΞΑΡΟ.ΓΟΖΓΝΟΗΝ Δ΄ 

0 129,68 

14 ΣΥΟΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΘΞΟΝ & ΠΝΙΗΝ ΘΞΟΝ - ΠΝΙΗΝ 6 66,87 
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15 ΡΟΗΓΥΛΝ ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ & 

ΔΔΟΓ,ΓΗΑΒΑΠΖ 

ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ - 

ΔΔΟΓ.ΓΗΑΒΑΠΖ 

4 291,98 

16 ΡΟΗΓΥΛΝ ΔΙΙΖΛΝΠΔΟΒΗΘΖΠ ΦΗΙΗΑΠ & 

ΑΘΗΛΘΝ 

ΔΙΙΖΛΝΠΔΟΒΗΘΖΠ ΦΗΙΗΑΠ - 

ΑΘΗΛΘΝ 

6 77,92 

17 ΡΟΗΓΥΛΝ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΝ & 

ΔΔΟΓ.ΓΗΑΒΑΠΖ 

ΑΓ.ΗΥΑΛΛΝ - ΔΔΟΓ.ΓΗΑΒΑΠΖ 4 76,19 

18 ΞΑΟΡΔΟΗΑ – 
ΓΔΛΓΟΝΠΡΝΗΣΗΔΠ 

ΒΗΝΘΙΗΚΑΡΗΘΖ ΓΗΑΓΟΝΚΖ 
ΘΝΛΡΝΞΔΘΝ 

ΘΞΟΝ – ΠΝΙΗΝ – 
ΔΙΙΖΛΝΠΔΟΒΗΘΖΠ ΦΗΙΗΑΠ – 

ΓΔΟΒΔΛΑΘΗΥΛ – ΔΙΞΗΓΝΠ – 
ΞΔΛΡΔΙΖΠ – ΞΑΟΝ – ΣΗΝ – 

ΑΟΓΟΝΘΑΠΡΟΝ – 

ΑΞΝΓΖΚΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ – 
ΝΙΚΞΗΑΠ – ΓΥΟΗΔΥΛ – 

ΤΑΟΥΛ – ΞΑΞΑΟΖΓΝΞΝΙΝ 
– ΞΑΞΑΓΝ – ΞΗΛΓΝ 

  

 

Νη εξγαζΫεο ζα εθηειεζηνύλ θαηΨ ηνπο κΪλεο Ηνύλην Ωσο ΛνΩκβξην θαηΨ ην νπνΫν ηα ζπζηΪκαηα Ψξδεπζεο 

εΫλαη ζε ιεηηνπξγΫα. Ρν δηΨζηεκα απηό κπνξεΫ λα κεηαβιεζεΫ αλΨινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθΩο 
ζπλζΪθεο (βξνρνπηώζεηο, αηκνζθαηξηθΪ πγξαζΫα θ.α.). Πε θΨζε πεξΫπησζε νη εξγαζΫεο ζπληΪξεζεο ζα 

πξΩπεη λα εθηεινύληαη νπσζδΪπνηε ην δηΨζηεκα από Ηνύλην Ωσο ηΩιε ΠεπηΩκβξε, ζην νπνΫν νη αλΨγθεο 
Ψξδεπζεο εΫλαη απμεκΩλεο.  

 

Ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζΫαο ζπληΪξεζεο – επΩθηαζεο αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ, αλΩξρεηαη ζην πνζό 
ησλ 12.000,00 €  ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%, επηβαξύλνληαο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΓΪκνπ 

νηθνλνκηθνύ Ωηνπο 2021 ζηνλ Θ.Α. 35.6262.04. 
 

 
 

  ΑγΫα ΞαξαζθεπΪ   -06- 2021 
 

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 
 

 
ΒΑΠ. ΚΑΚΝΟΖ 

ΡΔ ΡΔΣΛ.ΓΔΥΞΝΛΝΠ  

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 
 

ΑΗΘ. ΘΝΛΔΙΖ 

ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 

 
 

ΠΡ. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΞΔ ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

ΓΗΔΗΛΝΙΝΓΝΠ 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

 
ΑΟΘΟΝ 1 – ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

Ζ εξγαζΫα αθνξΨ ηελ ζπληΪξεζε θαη επΩθηαζε ζπζηεκΨησλ Ψξδεπζεο. Δηδηθόηεξα ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη: 
 ηαθηηθνΫ Ωιεγρνη ησλ ζπζηεκΨησλ Ψξδεπζεο γηα ηελ ξύζκηζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο απηώλ θαη ηελ 

εμαθξΫβσζε πηζαλώλ βιαβώλ (ηνπιΨρηζηνλ 3 θνξΩο ηελ εβδνκΨδα ην δηΨζηεκα από ΚΨην Ωσο 
ηΩιε ΠεπηΩκβξε), 

 απνθαηΨζηαζε ησλ θζνξώλ κε πξνκΪζεηα θαη ηνπνζΩηεζε πιηθώλ – αληαιιαθηηθώλ απηόκαηνπ 
πνηΫζκαηνο (ζσιΪλεο, εθηνμεπηΪξεο, ειεθηξνβΨλεο, πξνγξακκαηηζηΩο θ.α.) όπνπ απαηηεΫηαη, 

 απνθαηΨζηαζε επηθαλεηώλ (εδΨθνπο, πιαθόζηξσζεο θηι) θαη απνκΨθξπλζε Ψρξεζησλ πιηθώλ θαη 

απόξξηςε ζε ρώξνπο πνπ επηηξΩπεηαη, 
 επΩθηαζε ησλ ζπζηεκΨησλ Ψξδεπζεο ζε ρώξνπο πνπ απαηηεΫηαη.  

Νη εξγαζΫεο ζα εθηειεζηνύλ από ζπλεξγεΫν εμεηδηθεπκΩλσλ ηερληηώλ ζύκθσλα κε ηηο ΔιιεληθΩο ΡερληθΩο 
ΞξνδηαγξαθΩο ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-10-06-02-01 (Άξδεπζε θπηώλ), ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-10-06-02-02 (Άξδεπζε 

ριννηΨπεηα – θπηώλ εδαθνθΨιπςεο – ριννηΨπεηα πξαλώλ) & ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-10-08-01-00 

(ΔγθαηΨζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ).   
 

 
ΑΟΘΟΝ 2 - ΙΗΘΑ 

Ρα πιηθΨ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα αξδεπηηθΨ δΫθηπα ζα εΫλαη ζύκθσλα κε ηελ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-10-08-
01-00 (ΔγθαηΨζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ). ΑλαιπηηθΨ νη ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ησλ πιηθώλ εΫλαη: 

 

ΠΥΙΖΛΔΠ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ 

1. ΠσιΪλεο από πνιπαηζπιΩλην ΟΔ 6 atm.  

ΠσιΪλεο από πνιπαηζπιΩλην πςειΪο ππθλόηεηαο (HDΟΔ), πΫεζεο ιεηηνπξγΫαο 6 atm (SDR 21), θαηΨ EN 
12201-2, Ϊ πνιπαηζπιΩλην ρακειΪο ππθλόηεηαο (LDPE) θαηΨ DIN 8072 (SF = ζπληειεζηΪο αζθαιεΫαο = 

1,25  Ϊ 1,40) γηα δηαηνκΩο Ωσο Φ32 mm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδνο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ησλ ζσιΪλσλ 

θαη ησλ πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨησλ θαη κηθξνϋιηθώλ (θαλλΨβη, ηεθιόλ θιπ).    
2. ΠσιΪλεο από πνιπαηζπιΩλην ΟΔ 10 atm.  

ΠσιΪλαο από πνιπαηζπιΩλην πςειΪο ππθλόηεηαο (HDΟΔ), πΫεζεο ιεηηνπξγΫαο 10 atm (SDR 13,6), θαηΨ EN 
12201-2, Ϊ πνιπαηζπιΩλην ρακειΪο ππθλόηεηαο (LDPE) θαηΨ DIN 8072 γηα δηαηνκΩο Ωσο Φ32 mm. Πηελ 

ηηκΪ κνλΨδνο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ησλ ζσιΪλσλ θαη ησλ πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨησλ θαη 

κηθξνϋιηθώλ (θαλλΨβη, ηεθιόλ θιπ).   
3. ΚηθξνζσιΪλαο από πνιπαηζπιΩλην ΟΔ.  

ΚηθξνζσιΪλαο Ψξδεπζεο από πνιπαηζπιΩλην ρακειΪο ππθλόηεηαο (LDΟΔ), Ϊ PVC, νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 10 
atm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδνο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ησλ ζσιΪλσλ θαη ησλ πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨησλ 

(ιΪςεηο, ηαπ, πιαζηηθΩο ιόγρεο ζηΪξημεο θιπ).  
ΠΥΙΖΛΔΠ PVC  

4. ΠσιΪλαο από PVC 4 atm.  

Ξιαζηηθόο ζσιΪλαο από ζθιεξό PVC θαηΨ ΔΙΝΡ 1256, νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 4 atm, κε θεθαιΪ ζύλδεζεο, 
γηα εγθαηΨζηαζε ζε ππόγεηεο δηαβΨζεηο, ζύκθσλα κε ηελ θπηνηερληθΪ κειΩηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ επΫ ηόπνπ ησλ ζσιΪλσλ θαη ησλ 
απαηηνπκΩλσλ κηθξνϋιηθώλ ζύλδεζεο, ηνπ νδεγνύ από γαιβαληζκΩλν ζύξκα (όηαλ απαηηεΫηαη).  

 

ΠΗΓΖΟΝΠΥΙΖΛΔΠ  
5. Αγσγόο από ζηδεξνζσιΪλα γαιβαληζκΩλν κε ξαθΪ βαξΩσο ηύπνπ.  

Αγσγόο από ζηδεξνζσιΪλεο γαιβαληζκΩλνπο κε ξαθΪ, βαξΩσο ηύπνπ (πξΨζηλε εηηθΩηα), θαηΨ ΔΙΝΡ ΔΛ 
10255. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ επΫ ηόπνπ ησλ ζσιΪλσλ.  
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ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ 

6. Ραπ ραιύβδηλα, γαιβαληζκΩλα.  

Ραπ κεηαιιηθΨ, γαιβαληζκΩλα κε ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθΨ. 

7. ΓσλΫεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο.  
ΓσλΫεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο κε ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθΨ.  

8. Κνύθεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο.  
Κνύθεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο κε ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθΨ.  

9. ΚαζηνΫ ραιύβδηλνη, γαιβαληζκΩλνη.  

ΚαζηνΫ ραιύβδηλνη, γαιβαληζκΩλνη κε ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθΨ. 
10. ΠπζηνιΩο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο.  

ΠπζηνιΩο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο κε ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθΨ.  
 

ΠΠΘΔΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΗΘΡΝ 

11. ΠθαηξηθνΫ θξνπλνΫ, νξεηρΨιθηλνη, θνριησηνΫ, PN 16 atm.  

ΠθαηξηθνΫ θξνπλνΫ, νξεηρΨιθηλνη, θνριησηνΫ, PN 16 atm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα  

ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  
12. BαιβΫδεο εμαεξηζκνύ, θηλεηηθνύ ηύπνπ, πιαζηηθΩο Ϊ κεηαιιηθΩο.  

ΒαιβΫδεο εμαεξηζκνύ, θηλεηηθνύ ηύπνπ, πιαζηηθΩο Ϊ κεηαιιηθΩο, PΛ 16 atm.  Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο 
πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  

13. ΒαιβΫδεο αληεπηζηξνθΪο (θιαπΩ)  κε ειαηΪξην Ϊ Ψιιν κεραληζκό.  

ΒαιβΫδεο αληεπηζηξνθΪο (θιαπΩ) κε ειαηΪξην Ϊ Ψιιν κεραληζκό, νξεηρΨιθηλεο, ΟΛ 16 atm. Πηελ ηηκΪ 
κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  

14. ΚεησηΩο πΫεζεο ΟΛ 16 atm.  
ΚεησηΩο πΫεζεο, κε ζώκα νξεηρΨιθηλν, ξνδΩια θαη ειαηΪξην ζηεγαλνπνΫεζεο αλνμεΫδσηα, νλνκ. πΫεζεο ΟΛ 

16 atm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα 
κηθξνϋιηθΨ.  

 

ΦΗΙΡΟΑ – ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ  
15. ΦΫιηξα λεξνύ, ζΫηαο Ϊ δΫζθσλ, πιαζηηθΨ, νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 10 atm.  

ΦΫιηξα λεξνύ, ζΫηαο Ϊ δΫζθσλ, νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 10 atm, από πνιπεζηΩξα Ϊ λΨϋινλ εληζρπκΩλν κε Ϋλεο 
πΨινπ,  κε απώιεηεο πΫεζεο ζηα 120 mesh, ζε θαζαξό θΫιηξν, ππό ηελ κεγΫζηε παξνρΪ  κηθξόηεξεο από 

0,50 atm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα 

κηθξνϋιηθΨ.  
16. ΞιαζηηθΩο δεμακελΩο από ζθιεξό πνιπαηζπιΩλην (HDPE).  

ΞιαζηηθΪ δεμακελΪ από ζθιεξό πνιπαηζπιΩλην (ΖDPE). Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη 
κεηαθνξΨ ηεο δεμακελΪο θαη ηα πιηθΨ δηακόξθσζεο ηεο βΨζεο Ωδξαζεο.  

 

ΓΗΑΛΔΚΖΡΔΠ  
ΠηαιΨθηεο  

17. ΠηαιΨθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθΩςηκνο.  
ΠηαιΨθηεο επηθαζΪκελνο, απηνξπζκηδόκελνο, απηνθαζαξηδόκελνο, επηζθΩςηκνο, γηα πΫεζε ιεηηνπξγΫαο από 

0,6 Ωσο 4,00 atm.  Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα 
ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  

18. ΠηαιΨθηεο απηνξπζκηδόκελνο, κε επηζθΩςηκνο.  

ΠηαιΨθηεο επηθαζΪκελνο, απηνξπζκηδόκελνο, κε επηζθΩςηκνο, γηα πΫεζε ιεηηνπξγΫαο από 0,8 Ωσο 3,80 
atm. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα 

κηθξνϋιηθΨ.  
Πηαιαθηεθόξνη  

19. Πηαιαθηεθόξνη Φ6 Ϊ Φ17 mm από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ) κε ζηαιΨθηεο καθξΨο δηαδξνκΪο.  

Πηαιαθηεθόξνη Φ16 Ϊ Φ17 mm από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ), κε ελζσκαησκΩλνπο ζηαιΨθηεο (θνληνύο Ϊ 
καθξνύο), κε ιαβύξηλζν καθξΨο δηαδξνκΪο, κε νκνηνκνξθΫα παξνρΪο ζύκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ 

πξνηύπνπ ISO 9261 γηα ζηαιΨθηεο  θαηεγνξΫαο  A', γηα πΫεζε  ιεηηνπξγΫαο από 1,00 Ωσο 3,00 atm.  Πηελ 
ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ ζσιΪλσλ, εμαξηεκΨησλ ζύλδεζεο θαη 

κηθξνϋιηθώλ.   
20. Πηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από ΟΔ κε ζηαιΨθηεο καθξΨο δηαδξνκΪο.  

Πηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ), κε ελζσκαησκΩλνπο ζηαιΨθηεο (θνληνύο Ϊ καθξνύο), 

κε ιαβύξηλζν καθξΨο δηαδξνκΪο, κε νκνηνκνξθΫα παξνρΪο ζύκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 
9261 γηα ζηαιΨθηεο  θαηεγνξΫαο  A', γηα πΫεζε  ιεηηνπξγΫαο από 1,00 Ωσο 3,00 atm.  Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο 
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πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ ζσιΪλσλ, εμαξηεκΨησλ ζύλδεζεο θαη κηθξνϋιηθώλ.  
21. Πηαιαθηεθόξνη Φ16 Ϊ Φ17 mm από ΟΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιΨθηεο.  

Πηαιαθηεθόξνη Φ16 Ϊ Φ17 mm από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ), κε ελζσκαησκΩλνπο ζηαιΨθηεο, κε ιαβύξηλζν 

καθξΨο δηαδξνκΪο θαη ζΨιακν απηνξύζκηζεο κε κεκβξΨλε, κε νκνηνκνξθΫα παξνρΪο ζύκθσλα κε ηηο 
απαηηΪζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 9261 γηα ζηαιΨθηεο  θαηεγνξΫαο  A', γηα πΫεζε  ιεηηνπξγΫαο από 0,80 Ωσο 

3,50 atm.  Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ ζσιΪλσλ, εμαξηεκΨησλ 
ζύλδεζεο θαη κηθξνϋιηθώλ.  

22. Πηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από ΟΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιΨθηεο.  

Πηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ), κε ελζσκαησκΩλνπο ζηαιΨθηεο, κε ιαβύξηλζν καθξΨο 
δηαδξνκΪο θαη ζΨιακν απηνξύζκηζεο κε κεκβξΨλε, κε νκνηνκνξθΫα παξνρΪο ζύκθσλα κε ηηο απαηηΪζεηο 

ηνπ πξνηύπνπ ISO 9261 γηα ζηαιΨθηεο  θαηεγνξΫαο  A', γηα πΫεζε  ιεηηνπξγΫαο από 0,80 Ωσο 3,50 atm. 
Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα θαη κεηαθνξΨ ζσιΪλσλ, εμαξηεκΨησλ ζύλδεζεο θαη 

κηθξνϋιηθώλ.  
ΔθηνμεπηΪξεο  

23. ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη, ζηαηηθνΫ.  

ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη (pop-up), ζηαηηθνΫ, 1/2'' BSP, αθηΫλαο ελεξγεΫαο 2,0 - 5,0 m, κε 
αθξνθύζην ζηαζεξνύ Ϊ ξπζκηδόκελνπ ηνκΩα, θαλνληθΪο παξνρΪο, ελζσκαησκΩλν Ϊ πξόζζεην, κε 

αληηζηξαγγηζηηθΪ βαιβΫδα (antidrain). Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα 
εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  

24. ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη, γξαλαδσηνΫ, αθηΫλαο ελεξγεΫαο  5 - 9 m.  

ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη (pop-up), γξαλαδσηνΫ, πδξνιΫπαληνη, αθηΫλαο ελεξγεΫαο 5-9 m, 1/2'' BSP, 
κε βαιβΫδα αληηζηξΨγγηζεο, θαζηΨληα αληηβαλδαιηθΪο πξνζηαζΫαο θαη κλΪκε ξύζκηζεο ηνκΩα. Πηελ ηηκΪ 

κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.   
25. ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη, γξαλαδσηνΫ, αθηΫλαο ελεξγεΫαο  7 - 14 m.  

ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη (pop-up) γξαλαδσηνΫ, πδξνιΫπαληνη, αθηΫλαο ελεξγεΫαο 7-14 m, 3/4'' BSP, 
κε βαιβΫδα αληηζηξΨγγηζεο, θαζηΨληα αληηβαλδαιηθΪο πξνζηαζΫαο, κλΪκε ξύζκηζεο ηνκΩα θαη ζώκα 

αλύςσζεο 10 cm Ϊ κεγαιύηεξν. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα 

εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  
26. ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη πνιιαπιώλ αθηΫλσλ (rotator).  

ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη (pop-up) πεξηζηξνθηθνΫ πνιιαπιώλ αθηΫλσλ Ωσο 11m, ρακειΪο παξνρΪο, 
ξπζκηδόκελεο αθηΫλαο Ϊ πιΪξνπο θύθινπ κε ζώκα αλύςσζεο 10 cm Ϊ κεγαιύηεξν. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο 

πεξηιακβΨλεηαη ε πξνκΪζεηα ηνπ πιηθνύ κε ηα εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο θαη ηα κηθξνϋιηθΨ.  

27. ΚηθξνεθηνμεπηΪξαο Ψξδεπζεο.  
ΚηθξνεθηνμεπηΪξαο Ψξδεπζεο, δηαθόξσλ παξνρώλ, κε ην κηθξνζσιΪλα, ηα εμαξηΪκαηα, ηε ιόγρε 

ζηΪξημεο, ηα κηθξνϋιηθΨ.  
28. Αθξνθύζηα γηα ζηαζεξνύο εθηνμεπηΪξεο.  

Αθξνθύζην γηα ζηαηηθνύο εθηνμεπηΪξεο, ελζσκαησκΩλν Ϊ ηνπνζεηεκΩλν ζηνλ εθηνμεπηΪξα.  

 
ΠΠΘΔΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΑΟΓΔΠΖΠ  

ΖιεθηξνβΨλεο  
29. ΒΨλεο ειΩγρνπ Ψξδεπζεο (ειεθηξνβΨλεο), ΟΛ 10 atm, πιαζηηθΩο.  

ΒΨλεο ειΩγρνπ Ψξδεπζεο (ειεθηξνβΨλεο), πιαζηηθΩο, νλνκ. πΫεζεο 10 atm, πεξηνρΪο ιεηηνπξγΫαο από 0,7 
κΩρξη 10 atm, κε Ϊ ρσξΫο κεραληζκό ξύζκηζεο παξνρΪο (flow controller), εζσηεξηθΪο εθηόλσζεο, κε πελΫν 

(actuator) 24V/AC θαη δπλαηόηεηα ρεηξνθΫλεηεο ιεηηνπξγΫαο. Πηελ ηηκΪ κνλΨδαο πεξηιακβΨλεηαη ε 

πξνκΪζεηα βαλώλ θαη κηθξνϋιηθώλ.  
30. ΞελΫα ειεθηξνβαλώλ.  

ΞελΫν ειεθηξνβΨλαο, 24 V AC Ϊ ζπγθξΨηεζεο (Latching), κε ηα παξειθόκελΨ ηνπ.  
ΞξνγξακκαηηζηΩο - εμαξηΪκαηα  

31. ΞξνγξακκαηηζηΩο κπαηαξΫαο ηύπνπ θξεαηΫνπ.  

ΞξνγξακκαηηζηΩο κπαηαξΫαο ηύπνπ θξεαηΫνπ, 3 ηνπιΨρηζηνλ εθθηλΪζεσλ, θύθινπ πνηΫζκαηνο 1 - 7 
εκεξώλ δηΨξθεηαο από 1 min κΩρξη θαη 12 ώξεο, κε δπλαηόηεηα εθθΫλεζεο θεληξηθΪο ειεθηξνβΨλαο. 

Έιεγρνο ειεθηξνβαλώλ κε πελΫα καλδΨισζεο (latching), ζε απόζηαζε ηνπιΨρηζηνλ 20 m κΩζσ θαισδΫνπ 
δηαηνκΪο 1,5 mm2. Ξξνγξακκαηηζκόο κΩζσ θνξεηΪο κνλΨδαο κε παξΨιιειε δπλαηόηεηα ρεηξνθΫλεηεο 

ιεηηνπξγΫαο ρσξΫο θνλζόια. Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη ν πξνγξακκαηηζηΪο κε ηελ κπαηαξΫα ηνπ θαη ηα 
πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨηΨ ηνπ.  

32. Νηθηαθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ.  

Νηθηαθόο πξνγξακκαηηζηΪο Ψξδεπζεο, ξεύκαηνο, εμσηεξηθνύ ρώξνπ, 3 ηνπιΨρηζηνλ αλεμΨξηεησλ 
πξνγξακκΨησλ γηα θΨζε ειεγρόκελε ειεθηξνβΨλα (Ζ/Β), κε 3 ηνπιΨρηζηνλ εθθηλΪζεηο αλΨ εκΩξα θαη 
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πξόγξακκα, κε Ωμνδν εληΨζεσο ηνπιΨρηζηνλ 0,5 A αλΨ ζηΨζε, κε δπλαηόηεηα εθθΫλεζεο αληιΫαο Ϊ 
θεληξηθΪο ειεθηξνβΨλαο θαη κε ελζσκαησκΩλν κεηαζρεκαηηζηΪ ηξνθνδνζΫαο. Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη ν 

πξνγξακκαηηζηΪο κε ηελ κπαηαξΫα ηνπ θαη ηα πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨηΨ ηνπ.  

33. Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ.  
Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο Ψξδεπζεο, ξεύκαηνο, εμσηεξηθνύ ρώξνπ:  

-   4 ηνπιΨρηζηνλ αλεμΨξηεησλ πξνγξακκΨησλ γηα θΨζε ειεγρόκελε ειεθηξνβΨλα (Ζ/Β)  
-   κε Ωμνδν εληΨζεσο ηνπιΨρηζηνλ 0,5 A αλΨ ζηΨζε  

-   κε δπλαηόηεηα ειΩγρνπ θεληξηθΪο ειεθηξνβΨλαο  

-   κε δπλαηόηεηα απμνκεΫσζεο ηεο ρξνληθΪο δηαξθεΫαο ησλ πξνγξακκΨησλ  
-   δηαηΪξεζε πξνγξΨκκαηνο ρσξΫο κπαηαξΫα (αδηΨιεηπηεο ιεηηνπξγΫαο)  

-   κε δπλαηόηεηα ρξνληθΪο πζηΩξεζεο κεηαμύ ησλ ζηΨζεσλ  
-   κε δπλαηόηεηα εθθΫλεζεο κΩζσ αηζζεηΪξα  

-   κε ελζσκαησκΩλν κεηαζρεκαηηζηΪ ηξνθνδνζΫαο.  
Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη ν πξνγξακκαηηζηΪο κε ηελ κπαηαξΫα ηνπ θαη ηα πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨηΨ 

ηνπ.  

34. Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο απμεκΩλσλ δπλαηνηΪησλ. 
Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο Ψξδεπζεο, ξεύκαηνο, εμσηεξηθνύ ρώξνπ:  

-   4 ηνπιΨρηζηνλ αλεμΨξηεησλ πξνγξακκΨησλ γηα θΨζε ειεγρόκελε ειεθηξνβΨλα  
-   κε 12 ηνπιΨρηζηνλ εθθηλΪζεηο αλΨ εκΩξα θαη πξόγξακκα  

-   κε Ωμνδν εληΨζεσο ηνπιΨρηζηνλ 1,2A αλΨ ζηΨζε  

-   κε δπλαηόηεηα ειΩγρνπ θεληξηθΪο ειεθηξνβΨλαο  
-   κε δπλαηόηεηα απμνκεΫσζεο ηεο ρξνληθΪο δηαξθεΫαο ησλ πξνγξακκΨησλ  

-   δηαηΪξεζε πξνγξΨκκαηνο ρσξΫο κπαηαξΫα (αδηΨιεηπηεο ιεηηνπξγΫαο)  
-   κε δπλαηόηεηα ρξνληθΪο πζηΩξεζεο κεηαμύ ησλ ζηΨζεσλ  

-   κε δπλαηόηεηα εθθΫλεζεο κΩζσ αηζζεηΪξα  
-   κε ελζσκαησκΩλν κεηαζρεκαηηζηΪ ηξνθνδνζΫαο.  

Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλεηαη ν πξνγξακκαηηζηΪο κε ηελ κπαηαξΫα ηνπ θαη ηα πΨζεο θύζεσο εμαξηεκΨηΨ 

ηνπ.  
35. ΑπνθσδηθνπνηεηΪο ζΪκαηνο γηα ηελ κνλνθαισδηαθΪ ζύλδεζε ειεθηξνβαλώλ.  

ΑπνθσδηθνπνηεηΪο ζΪκαηνο (decoder) γηα ηελ κνλνθαισδηαθΪ ζύλδεζε ειεθηξνβαλώλ Ϊ αληιΫαο, πιΪξεο 
κε ηα θαιώδηα θαη ινηπΨ εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο, ην ηξνθνδνηηθό (αλ απαηηεΫηαη) θαη ην εγρεηξΫδην 

ρξΪζεσο/ιεηηνπξγΫαο.   

36. ΑηζζεηΪξαο βξνρΪο.  
ΑηζζεηΪξαο βξνρΪο (rain sensor) κε ηα θαιώδηα θαη ινηπΨ εμαξηΪκαηα ζύλδεζεο, ην εγρεηξΫδην 

ρξΪζεσο/ιεηηνπξγΫαο.  
37. ΞιαθΩηα επΩθηαζεο 3 ζηΨζεσλ.  

38. ΚπαηαξΫα αιθαιηθΪ 9V.  

39. Ξιαζηηθό θξεΨηην ειεθηξνβαλώλ.  
Ξιαζηηθό θξεΨηην κε θαπΨθη γηα ππόγεηα ηνπνζΩηεζε ειεθηξνβαλώλ (Ζ/Β), κε ηα πιηθΨ εγθηβσηηζκνύ θαη 

ζηεγαλνπνΫεζεο.  
ΠηεγαλΨ θνπηηΨ γηα πξνγξακκαηηζηΩο.  

40. Πηεγαλό θνπηΫ γηα πξνγξακκαηηζηΩο, κεηαιιηθό.  
Πηεγαλό θνπηΫ πξνγξακκαηηζηώλ, κεηαιιηθό, γηα ηνπνζΩηεζε πξνγξακκαηηζηώλ Ϊ θαη θεθαιώλ Ψξδεπζεο 

θιπ,  κε πόξηα πΨρνπο ηνπιΨρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθΪ βαθΪ, κε εζσηεξηθΪ πιΨθα ζηΪξημεο 

εμαξηεκΨησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθΨ παξεκβύζκαηα ζηελ πόξηα θαη ζηηο δηειεύζεηο θαισδΫσλ, βαζκνύ 
πξνζηαζΫαο ηνπιΨρηζηνλ  ΗΟ 65, κε θιεηδαξηΨ αζθαιεΫαο, κε δπλαηόηεηα αλνΫγκαηνο ηεο πόξηαο δεμηΨ Ϊ 

αξηζηεξΨ Ϊ κε δύν πόξηεο, κε όια ηα εμαξηΪκαηα πιηθΨ θαη κηθξνϋιηθΨ.  
41. Θαιώδηα  ηύπνπ JIVV-U  (Λ).  

Θαιώδην ηύπνπ JIVV-U  (Λ) θαη κηθξνϋιηθΨ (θνιΨξα, θιΩκκεο θιπ).  

 
ΑΛΡΙΗΔΠ – ΞΗΔΠΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ.  

42. Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 1400 -1500 W κε δνρεΫν δηαζηνιΪο 60 Ωσο 65 lt.  
Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα απνηεινύκελν από ειεθηξνθΫλεηε αληιΫα κε κνηΩξ ηζρύνο 1400-1500 W, κε 

πεξΫβιεκα, πηεξσηΪ θαη Ψμoλα από αλνμεΫδσην ρΨιπβα, δηαθόπηε πΫεζεο, καλόκεηξν, δνρεΫν πΫεζεο 60 - 
65 lt  θαη ειαζηηθό ζσιΪλα πΫεζεο.  

43. Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 2000 - 2250 W κε δνρεΫν δηαζηνιΪο 80 Ωσο 85 lt.  

Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα απνηεινύκελν από ειεθηξνθΫλεηε αληιΫα κε κνηΩξ ηζρύνο 2000-2250 W, κε 
πεξΫβιεκα, πηεξσηΪ θαη Ψμoλα από αλνμεΫδσην ρΨιπβα, δηαθόπηε πΫεζεο, καλόκεηξν, δνρεΫν πΫεζεο 80 - 
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85 lt  θαη ειαζηηθό ζσιΪλα πΫεζεο.  
44. Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 3000 - 3200 W κε δνρεΫν δηαζηνιΪο 100 Ωσο 120 lt.  

Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα απνηεινύκελν από ειεθηξνθΫλεηε αληιΫα κε κνηΩξ ηζρύνο 3000-3200 W, κε 

πεξΫβιεκα, πηεξσηΪ θαη Ψμoλα από αλνμεΫδσην ρΨιπβα, δηαθόπηε πΫεζεο, καλόκεηξν, δνρεΫν πΫεζεο 100 - 
120 lt  θαη ειαζηηθό ζσιΪλα πΫεζεο.  

 
 

 

  
 
 

ΑγΫα ΞαξαζθεπΪ   -6-2021 

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 
 

 

 
ΒΑΠ. ΚΑΚΝΟΖ 

ΡΔ ΡΔΣΛ.ΓΔΥΞΝΛΝΠ  

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 

 
ΑΗΘ. ΘΝΛΔΙΖ 

ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 

 

 
ΠΡ. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΞΔ ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

ΓΗΔΗΛΝΙΝΓΝΠ 
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Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

Γ Ζ Κ Ν Π  Α Γ Η Α Π  Ξ Α Ο Α Π Θ Δ  Ζ Π 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

¨ΠπληΪξεζε & επΩθηαζε αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ¨ 

Αξηζκόο κειΩηεο:  19 /2021 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 12.000,00 € 

Θ.Α. 35.6262.04 

 

 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ - ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

 

α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΝΛ. 
ΚΔΡΟ. 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛ. 

ΞΝΠΝ- 
ΡΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

Α. ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΔ ΡΑ ΚΗΘΟΝΙΗΘΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 

 ΠΥΙΖΛΔΠ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ (ΟΔ)     

1 ΠσιΪλαο από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ) νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 
6 atm 

    

1.1 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 16 m 0,27   

1.2 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 20 m 0,32   

1.3 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 25 m 0,41   

1.4 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 32 m 0,59   

1.5 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 40 m 0,77   

1.6 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 50 m 1,04   

1.7 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 63 m 1,49   

2 ΠσιΪλαο από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ) νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 
10 atm 

    

2.1 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 32 m 0,80   

2.2 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 40 m 1,35   

2.3 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 50 m 2,20   

2.4 ΝλνκαζηηθΪο δηακΩηξνπ Φ 63 m 3,20   

3 ΚηθξνζσιΪλαο από πνιπαηζπιΩλην (ΟΔ) νλνκαζηηθΪο 

πΫεζεο 10 atm 

    

3.1 Φ 6 m 0,15   

3.2 Φ 8 m 0,20   

3.3 Φ 12 m 0,40   

 ΠΥΙΖΛΔΠ PVC     

4 ΠσιΪλαο από PVC νλνκαζηηθΪο πΫεζεο 4 atm     

4.1 Φ 50  m 1,60   

4.2 Φ 75  m 2,60   

4.3 Φ 100  m 4,10   
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 ΠΗΓΖΟΝΠΥΙΖΛΔΠ     

5 Αγσγόο από ζηδεξνζσιΪλα γαιβαληζκΩλν κε ξαθΪ, 

βαξΩσο ηύπνπ 

    

5.1 Φ 3/4''  m 4,14   

5.2 Φ 1''  m 6,30   

5.3 Φ 1 1/4''  m 9,00   

5.4 Φ 1 1/2''  m 9,45   

5.5 Φ 2''  m 13,05   

 ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ     

6 Ραπ ραιύβδηλα, γαιβαληζκΩλα     

6.1 Φ 3/4  ηεκ 1,98   

6.2 Φ 1  ηεκ 3,15   

6.3 Φ 1 1/4  ηεκ 4,50   

6.4 Φ 1 1/2  ηεκ 6,30   

6.5 Φ 2  ηεκ 8,55   

7 ΓσλΫεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο     

7.1 Φ 3/4  ηεκ 1,89   

7.2 Φ 1  ηεκ 2,88   

7.3 Φ 1 1/4  ηεκ 4,05   

7.4 Φ 1 1/2  ηεκ 5,40   

7.5 Φ 2  ηεκ 6,30   

8 Κνύθεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο     

8.1 Φ 1/2  ηεκ 1,62   

8.2 Φ 3/4  ηεκ 1,71   

8.3 Φ 1  ηεκ 2,61   

8.4 Φ 1 1/4  ηεκ 3,15   

8.5 Φ 1 1/2  ηεκ 3,60   

8.6 Φ 2  ηεκ 4,95   

9 ΚαζηνΫ ραιύβδηλνη, γαιβαληζκΩλνη     

9.1 Φ 1/2  ηεκ 1,53   

9.2 Φ 3/4  ηεκ 1,71   

9.3 Φ 1  ηεκ 2,52   

9.4 Φ 1 1/4  ηεκ 3,15   
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9.5 Φ 1 1/2  ηεκ 3,60   

9.6 Φ 2  ηεκ 4,95   

10 ΠπζηνιΩο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκΩλεο     

10.1 Φ 3/4  ηεκ 1,89   

10.2 Φ 1  ηεκ 2,70   

10.3 Φ 1 1/4  ηεκ 3,60   

10.4 Φ 1 1/2  ηεκ 4,50   

10.5 Φ 2  ηεκ 6,30   

 ΠΠΘΔΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΗΘΡΝ     

11 ΠθαηξηθνΫ θξνπλνΫ, νξεηρΨιθηλνη, θνριησηνΫ, PN 16     

11.1 Φ 1/2''  ηεκ 4,77   

11.2 Φ 3/4''  ηεκ 6,93   

11.3 Φ 1''  ηεκ 8,82   

11.4 Φ 1 1/4''  ηεκ 12,42   

11.5 Φ 1 1/2''  ηεκ 18,00   

11.6 Φ 2''  ηεκ 25,20   

12 BαιβΫδεο εμαεξηζκνύ, θηλεηηθνύ ηύπνπ, πιαζηηθΩο Ϊ 

κεηαιιηθΩο  

    

12.1 Φ 1''  ηεκ 22,50   

12.2 Φ 2''  ηεκ 36,00   

13 ΒαιβΫδεο αληεπηζηξνθΪο (θιαπΩ) κε ειαηΪξην Ϊ Ψιιν 
κεραληζκό, ΟΛ 16 atm 

    

13.1 Φ 3/4''  ηεκ 4,95   

13.2 Φ 1''  ηεκ 6,75   

13.3 Φ 1 1/4''  ηεκ 8,55   

13.4 Φ 1 1/2''  ηεκ 13,05   

13.5 Φ 2''  ηεκ 16,65   

14 ΚεησηΩο πΫεζεο ΟΛ 16 atm     

14.1 Φ 3/4 "  ηεκ 31,50   

14.2 Φ 1 "  ηεκ 40,50   

14.3 Φ 1 1/4 "  ηεκ 63,00   

14.4 Φ 1 1/2 "  ηεκ 90,00   

14.5 Φ 2 "  ηεκ 126,00   
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 ΦΗΙΡΟΑ – ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ     

15 ΦΫιηξα λεξνύ ζΫηαο Ϊ δΫζθσλ, πιαζηηθΨ, νλνκαζηηθΪο 

πΫεζεο 10 atm 

    

15.1 Φ 1'' θνληό  ηεκ 45,00   

15.2 Φ 1'' καθξύ  ηεκ 76,50   

15.3 Φ 1 1/2'' θνληό  ηεκ 61,20   

15.4 Φ 1 1/2'' καθξύ  ηεκ 85,50   

15.5 Φ 2'' θνληό  ηεκ 126,00   

15.6 Φ 2'' καθξύ  ηεκ 180,00   

16 ΞιαζηηθΩο δεμακελΩο από ζθιεξό πνιπαηζπιΩλην 

(HDPE)  

    

16.1 ρσξεηηθόηεηαο 2 m3  ηεκ 157,50   

16.2 ρσξεηηθόηεηαο 5 m3  ηεκ 342,00   

 ΓΗΑΛΔΚΖΡΔΠ     

 ΠηαιΨθηεο     

17 ΠηαιΨθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθΩςηκνο ηεκ 0,20   

18 ΠηαιΨθηεο απηνξπζκηδόκελνο, κε επηζθΩςηκνο ηεκ 0,17   

19 Πηαιαθηεθόξνη Φ 16 Ϊ Φ 17 mm από πνιπαηζπιΩλην 

κε ζηαιΨθηεο καθξΨο δηαδξνκΪο  

    

19.1 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 33 cm  m 0,27   

19.2 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 50 cm  m 0,26   

20.1 Πηαιαθηεθόξνη Φ 20 mm κε ζηαιΨθηεο καθξΨο 

δηαδξνκΪο 

    

20.1 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 33 cm  m 0,31   

20.2 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 50 cm  m 0,29   

21 Πηαιαθηεθόξνη Φ 16 Ϊ Φ 17 mm κε 

απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιΨθηεο 

    

21.1 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 33 cm  m 0,54   

21.2 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 50 cm  m 0,45   

22 Πηαιαθηεθόξνη Φ 20 mm κε απηνξπζκηδόκελνπο 
ζηαιΨθηεο 

    

22.1 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 33 cm  m 0,55   

22.2 κε απόζηαζε ζηαιαθηώλ 50 cm  m 0,48   

 ΔΘΡΝΜΔΡΖΟΔΠ     

23 ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη, ζηαηηθνΫ     

23.1 κε ζώκα αλύςσζεο 5-7 cm  ηεκ 4,50   
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23.2 κε ζώκα αλύςσζεο 10 cm  ηεκ 4,60   

24 ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη, γξαλαδσηνΫ, αθηΫλαο 

ελεξγεΫαο 5 - 9 m 

    

24.1 κε ζώκα αλύςσζεο 10 cm, πιαζηηθόο  ηεκ 24,00   

24.2 κε ζώκα αλύςσζεο 10 cm, αλνμεΫδσηνο  ηεκ 28,00   

25 ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη γξαλαδσηνΫ, αθηΫλαο 

ελεξγεΫαο 7 - 14 m 

    

25.1 πιαζηηθόο  ηεκ 24,00   

25.2 αλνμεΫδσηνο  ηεκ 28,00   

26 ΔθηνμεπηΪξεο απηναλπςνύκελνη πνιιαπιώλ αθηΫλσλ 
(rotator) 

ηεκ 18,00   

27 ΚηθξνεθηνμεπηΪξαο Ψξδεπζεο ηεκ 0,80   

28 Αθξνθύζηα γηα ζηαζεξνύο εθηνμεπηΪξεο     

28.1 Πηαζεξνύ ηνκΩα, θαλνληθΪο παξνρΪο αθηΫλαο 2-5 m ηεκ 2,00   

28.2 Οπζκηδόκελνπ ηνκΩα, θαλνληθΪο παξνρΪο αθηΫλαο 2-5 
m 

ηεκ 2,80 
 

 

28.3 ΣακειΪο παξνρΪο, αθηηλσηΪο εθηόμεπζεο, αθηΫλαο 

πΨλσ από 4,5 m 

ηεκ 12,00 
 

 

 ΠΠΘΔΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΑΟΓΔΠΖΠ     

 ΖιεθηξνβΨλεο     

29 ΖιεθηξνβΨλεο ειΩγρνπ Ψξδεπζεο, ΟΛ 10 atm, 

πιαζηηθΩο 

    

29.1 ΣσξΫο κεραληζκό ξύζκηζεο πΫεζεο, Φ 1''  ηεκ 25,60   

29.2 ΣσξΫο κεραληζκό ξύζκηζεο πΫεζεο, Φ 1 1/2''  ηεκ 75,00   

29.3 Κε κεραληζκό ξύζκηζεο πΫεζεο, Φ 1''  ηεκ 28,50   

29.4 Κε κεραληζκό ξύζκηζεο πΫεζεο, Φ 1 1/2''  ηεκ 109,25   

30 ΞελΫα ειεθηξνβαλώλ     

30.1 24 V AC ηεκ 10,00   

30.2 ΠπγθξΨηεζεο (latching) ηεκ 15,00   

 ΞξνγξακκαηηζηΩο – εμαξηΪκαηα     

31 ΞξνγξακκαηηζηΩο Ψξδεπζεο, κπαηαξΫαο, ηύπνπ 
θξεαηΫνπ 

    

31.1 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 1 ηεκ 155,00   

31.2 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 2 ηεκ 190,00   

31.3 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 4 ηεκ 220,00   

31.4 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 6 ηεκ 255,00   
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32 Νηθηαθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ 

    

32.1 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 4 - 6 ηεκ 170,00   

32.2 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 8 - 9 ηεκ 212,50   

32.3 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 12 ηεκ 238,00   

33 Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

    

33.1 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 12 ηεκ 427,50   

33.2 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 15 - 16  ηεκ 475,00   

33.3 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 18 ηεκ 522,50   

33.4 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 20 ηεκ 570,00   

33.5 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 24 ηεκ 617,50   

34 Δπαγγεικαηηθόο πξνγξακκαηηζηΪο ξεύκαηνο 

απμεκΩλσλ δπλαηνηΪησλ 

    

34.1 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 16-18  ηεκ 800,00   

34.2 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 20-24  ηεκ 900,00   

34.3 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 28-30  ηεκ 1.200,00   

34.4 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 32-36  ηεκ 1.400,00   

34.5 Διεγρόκελεο ειεθηξνβΨλεο: 40-42  ηεκ 1.800,00   

35 ΑπνθσδηθνπνηεηΪο ζΪκαηνο γηα ηελ κνλνθαισδηαθΪ 
ζύλδεζε ειεθηξνβαλώλ 

ηεκ 140,00 
 

 

36 ΑηζζεηΪξαο βξνρΪο  ηεκ 45,00   

37 ΞιαθΩηα επΩθηαζεο 3 ζηΨζεσλ ηεκ 60,00   

38 ΚπαηαξΫα αιθαιηθΪ 9v ηεκ 4,00   

39 ΞιαζηηθΨ θξεΨηηα ειεθηξνβαλώλ     

39.1 6'', κηαο ειεθηξνβΨλαο ηεκ 6,80   

39.2 10'', δύν-ηξηώλ ειεθηξνβαλώλ ηεκ 9,60   

39.3 30Σ40 cm, 4 ειεθηξνβαλώλ ηεκ 20,00   

39.4 50Σ60 cm, 6 ειεθηξνβαλώλ ηεκ 36,00   

40 ΠηεγαλΨ θνπηηΨ γηα πξνγξακκαηηζηΩο, κεηαιιηθΨ     

40.1 δηαζηΨζεσλ/πΨρνπο 40Σ30Σ20/1,2 ηεκ 40,50   

40.2 δηαζηΨζεσλ/πΨρνπο 50Σ40Σ20/1,2  ηεκ 54,00   

41 Θαιώδηα ηύπνπ J1VV-U (Λ)     

41.1 δηαηνκΪο 2 x 1,5 mm2 m 0,45   

41.2 δηαηνκΪο 3 x 1,5 mm2 m 0,60   
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41.3 δηαηνκΪο 4 x 1,5 mm2 m 0,80   

41.4 δηαηνκΪο 5 x 1,5 mm2 m 1,00   

41.5 δηαηνκΪο 7 x 1,5 mm2 m 1,40   

41.6 δηαηνκΪο 10 x 1,5 mm2 m 1,80   

41.7 δηαηνκΪο 2 x 2,5 mm2 m 0,55   

41.8 δηαηνκΪο 3 x 2,5 mm2 m 0,75   

 ΑληιΫεο – ΞηεζηηθΨ ζπγθξνηΪκαηα     

42 Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 1400 - 1500 W κε δνρεΫν 
δηαζηνιΪο 60 Ωσο 65 lt 

ηεκ 405,00 
 

 

43 Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 2000 - 2250 W κε δνρεΫν 

δηαζηνιΪο 80 Ωσο 85 lt 

ηεκ 540,00 
 

 

44 Ξηεζηηθό ζπγθξόηεκα ηζρύνο 3000 - 3200 W κε δνρεΫν 

δηαζηνιΪο 100 Ωσο 120 lt 

ηεκ 990,00 
 

 

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 4.177,42 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Α. ΔΟΓΑΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ – ΔΞΔΘΡΑΠΖΠ ΑΟΓΔΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 

1 Έιεγρνο, ξύζκηζε, επηζθεπΪ θαη επΩθηαζε αξδεπηηθώλ 

ζπζηεκΨησλ. ΞεξηιακβΨλεηαη ε εξγαζΫα ηνπνζΩηεζεο 
πιηθώλ – αληαιιαθηηθώλ. 

ηερλΫηεο / 

εκΩξα 

50,00   

2 ΔθζθαθΪ θαη επαλαπιΪξσζε ηΨθξσλ βΨζνπο 20-40cm 
γηα ηελ ηνπνζΩηεζε ππόγεηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζε 

ραιαξΨ – γαηώδε εδΨθε θαη απνκΨθξπλζε – απόξξηςε 
ησλ Ψρξεζησλ πιηθώλ ζε ρώξνπο πνπ επηηξΩπεηαη. 

ηξΩρνλ 
κΩηξν (m) 

1,00   
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3 ΓηΨλνημε ηΨθξσλ γηα ηελ ηνπνζΩηεζε ππόγεηνπ 

αξδεπηηθνύ ζπζηΪκαηνο ζε ζθιεξΩο επηθΨλεηεο 

(πιαθόζηξσζε, θπβόιηζνη, ζθπξόδεκα θ.α.), βΨζνπο 
20-40cm, απνθαηΨζηαζε ησλ επηθαλεηώλ θαη 

απνκΨθξπλζε – απόξξηςε ησλ Ψρξεζησλ πιηθώλ ζε 
ρώξνπο πνπ επηηξΩπεηαη. 

ηξΩρνλ 

κΩηξν (m) 

5,00   

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 5.500,00 

    

  

ΑΘΟΝΗΠΚΑ (Α & Β) 9.677,42 

Φ.Ξ.Α. 24% 2.322,58 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 12.000,00 

 
 

 
                                                                                            ΑγΫα ΞαξαζθεπΪ   -6 -2021 

                                                                                             ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 

   

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 
 

 
 

ΒΑΠ. ΚΑΚΝΟΖ 

ΡΔ ΡΔΣΛ.ΓΔΥΞΝΛΝΠ  

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 

 
 

ΑΗΘ. ΘΝΛΔΙΖ 

ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 

 
 

ΠΡ. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΞΔ ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

ΓΗΔΗΛΝΙΝΓΝΠ 

 



17 

 

 
Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

Γ Ζ Κ Ν Π  Α Γ Η Α Π  Ξ Α Ο Α Π Θ Δ  Ζ Π 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

¨ΠπληΪξεζε & επΩθηαζε αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ¨ 

Αξηζκόο κειΩηεο:  19 /2021 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 12.000,00 € 

Θ.Α. 35.6262.04 

 
 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν:  ΑληηθεΫκελν εξγαζΫαο 

Ζ παξνύζα ΠπγγξαθΪ πνρξεώζεσλ αθνξΨ ζηελ εξγαζΫα ζπληΪξεζεο – επΩθηαζεο αξδεπηηθώλ 
ζπζηεκΨησλ θνηλνρξΪζησλ ρώξσλ θαη ρώξσλ πξαζΫλνπ ηνπ ΓΪκνπ ΑγΫαο ΞαξαζθεπΪο.  

 
ΑΟΘΟΝ 2ν:  Ηζρύνπζεο δηαηΨμεηο 

Ζ εξγαζΫα ζα γΫλεη κε απεπζεΫαο αλΨζεζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο: 
 Λ.4412/2016 Γεκόζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ 

 ΞΓ 80/2016 ΑλΨιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΨθηεο 

 Λ.3463/2006/η. Α’/114 – «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα ΓΪκσλ & ΘνηλνηΪησλ» 

 Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Β/7.6.2010) ΛΩα ΑξρηηεθηνληθΪ ηεο ΑπηνδηνΫθεζεο θαη ηεο 

ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο − Ξξόγξακκα ΘαιιηθξΨηεο. 
 Λ.4013/2011 «Πύζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ & Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ». 

Ζ ζρεηηθΪ πΫζησζε ιακβΨλεηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΓΪκνπ νηθ. Ωηνπο 2021 θαη βαξύλεη ηνλ Θ.Α. 
35.6262.04. 

 
ΑΟΘΟΝ 3ν:  ΠπκβαηηθΨ ζηνηρεΫα 

Ρα ηεύρε ηεο κειΩηεο εΫλαη: 
 ΡερληθΪ Ωθζεζε 

 ΡερληθΩο πξνδηαγξαθΩο 

 Ρηκνιόγην - Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 ΠπγγξαθΪ ππνρξεώζεσλ 

 Έληππν νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν:  Ξξνϋπνινγηζκόο 

Ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζΫαο αλΩξρεηαη ζην πνζό 9.677,42 € + ΦΞΑ 24% 2.322,58 € = 12.000,00 €.  
ΔπΫζεο, ν ΓΪκνο δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα αύμεζεο ηεο ζπκβαηηθΪο δαπΨλεο κε ηνπο Ϋδηνπο όξνπο θαη κε ηηο 

Ϋδηεο ηηκΩο πξνζθνξΨο. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ψξζξν 132 παξ.1γ ηνπ Λ.4412/16, εθ’ όζνλ νη 
αλΨγθεο θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ππνγξαθεΫζαο ζύκβαζεο απνδεηρζνύλ κεγαιύηεξεο,  

 
ΑΟΘΟΝ 5ν:  ΓηΨξθεηα ζύκβαζεο 

Ζ δηΨξθεηα ζύκβαζεο νξΫδεηαη από ηελ ππνγξαθΪ ηεο θαη Ωσο ην ηΩινο ηνπ Ωηνπο 2021.ΘαηΨ ηελ ιΪμε ηεο 

ζύκβαζεο, ν αλΨδνρνο δε δηθαηνύηαη απνδεκΫσζε γηα ην αλεθηΩιεζην πνζό ηεο ζύκβαζεο.   
 

ΑΟΘΟΝ 6ν:  ΞξνζθνξΨ 

Νη ελδηαθεξόκελνη ζα θαηαζΩζνπλ πξνζθνξΨ κε εληαΫν πνζνζηό Ωθπησζεο ζε αθΩξαηεο κνλΨδεο επΫ ηνηο 
εθαηό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειΩηεο. 
 

ΑΟΘΟΝ 7ν: ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο 

Νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξΩπεη επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ λα θαηαζΩζνπλ ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ: 

 πεύζπλε δΪισζε απνδνρΪο ησλ όξσλ ηεο κειΩηεο, 
 Ξηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ γεσπνλΫαο Ϊ ηερλνινγΫαο γεσπνλΫαο Ϊ δαζνινγΫαο Ϊ ηερλνινγΫαο 

δαζνπνλΫαο ηνπ ππνςΪθηνπ αλαδόρνπ Ϊ ελόο ηνπιΨρηζηνλ απαζρνινύκελνπ ζηελ επηρεΫξεζΪ ηνπ, 

βΨζεη ζεσξεκΩλεο θαηΨζηαζεο πξνζσπηθνύ. 
 ΠπκβΨζεηο ηξηώλ ηνπιΨρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ εηώλ νη νπνΫεο λα απνδεηθλύνπλ εκπεηξΫα ζε εξγαζΫεο 

ζπληΪξεζεο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ. 
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ΑΟΘΟΝ 8ν: 

Όια ηα Ωμνδα (πξνζσπηθό, νρΪκαηα, κεραλΪκαηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο 

εξγαζΫαο βαξύλνπλ ηνλ αλΨδνρν θαζώο επΫζεο θαη θΨζε εΫδνπο δεκηΨ πξνο ηξΫηνπο πνπ Ϊζειε πξνμελεζεΫ 
θαηΨ ηελ εθηΩιεζε απηΪο. πνρξενύηαη επΫζεο ν αλΨδνρνο λα ηεξεΫ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο ηεο εξγαηηθΪο 

λνκνζεζΫαο πεξΫ πξνιΪςεσο εξγαηηθώλ αηπρεκΨησλ θαη πΨληεο ελ γΩλεη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
 

ΑΟΘΟΝ 9ν: 

Όια ηα κεραλΪκαηα θαη ην ηξνραΫν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα εΫλαη αζθαιηζκΩλα θαη ζα Ωρνπλ 
Ψδεηα θπθινθνξΫαο.  
  

ΑΟΘΟΝ 10ν: 
Γηα ηελ νξζΪ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο ν αλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα ρξεζηκνπνηΪζεη ηθαλό αξηζκό πξνζσπηθνύ 

ην νπνΫν ζα εΫλαη ππνρξεσηηθΨ αζθαιηζκΩλν ζηνλ νηθεΫν αζθαιηζηηθό ηνπο θνξΩα. Νη αζθαιηζηηθΩο 
θαηαζηΨζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ ζα ππνβΨιινληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ επηβιΩπνπζα αξρΪ αλΨ 

κΪλα. 
 

ΑΟΘΟΝ 11ν: 

Νη εξγαδόκελνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ αλΨδνρν, ζα πξΩπεη λα εΫλαη ηθαλνΫ γηα ηελ εξγαζΫα απηΪ 
θαη λα Ωρνπλ ηα απαξαΫηεηα πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ λα θαιύπηνληαη κε δΪισζε ηνπ αλαδόρνπ πεξΫ θηΪζεσο 

εκπεηξΫαο γηα ην αληηθεΫκελν απηό (γεσηερληθόο, εηδηθεπκΩλνο ηερλΫηεο αξδεύζεσλ). ΔπΫζεο πξΩπεη λα 
θαηαλννύλ ηηο ζπλΩπεηεο πνπ Ωρνπλ νη ελΩξγεηΩο ηνπο ζηνπο Ϋδηνπο θαη ζηνπο Ψιινπο αλζξώπνπο ζηα δώα 

θαη ζην πεξηβΨιινλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 12ν: 

Ζ επηβιΩπνπζα ππεξεζΫα δηθαηνύηαη λα δηαηΨμεη ηελ αληηθαηΨζηαζε Ϊ ηελ Ψκεζε απνπνκπΪ ησλ απεηζώλ, 
αληθΨλσλ Ϊ κε ηΫκησλ ππαιιΪισλ, εξγνδεγώλ, ηερληηώλ Ϊ νπνηνπδΪπνηε Ψιινπ εθ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

εξγνιΨβνπ. Γηα ηηο εθ δόινπ Ϊ ακειεΫαο πξΨμεηο ηνύησλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο ππΩρεη αθΩξαηα  
ηελ επζύλε ν αλΨδνρνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 13ν: 
Ν αξηζκόο ηνπ αλαγθαΫνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο ζα πξΩπεη λα εΫλαη αλΨινγνο πξνο 

ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ Ωξγνπ, ηνλ όγθν ησλ εξγαζηώλ, ηα ρξνληθΨ όξηα εθηειΩζεσο ηεο εξγαζΫαο, ηηο 
ζπλζΪθεο εξγαζΫαο θαη ηνλ ηόπν εθηειΩζεσο. Ζ επηβιΩπνπζα αξρΪ δηθαηνύηαη λα δηαηΨζζεη ηελ ελΫζρπζε 

ησλ ζπλεξγεΫσλ ηνπ αλαδόρνπ εΨλ θξΫλεη ηνύην απαξαΫηεην. 

 
ΑΟΘΟΝ 14ν: 

Άπαληεο νη εξγαδόκελνη ζα θνξνύλ θόξκα εξγαζΫαο θαη πξνζηαηεπηηθΨ γηιΩθα πςειΪο επθξΫλεηαο 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζΫα. 

 

ΑΟΘΟΝ 15ν: ιηθΨ 

ΝπνηνδΪπνηε πιηθό Ϊζειε ρξεζηκνπνηεζεΫ ππό ηνπ αλαδόρνπ, ζα ηπγρΨλεη ππνρξεσηηθΨ ηεο εγθξΫζεσο ηεο 

ππεξεζΫαο. 
 

ΑΟΘΟΝ 16ν: ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ 

ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζπκβΨζεσο ν αλΨδνρνο ζα πξνζθνκΫζεη εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ πνπ ζα αθνξΨ ηελ 

θαιΪ θαη πηζηΪ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο, κε πνζό Ϋζν κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ηνπ ΦΞΑ. 
 
ΑΟΘΟΝ 17ν: πνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

Ν αλΨδνρνο ππνρξενύηαη λα αθνινπζεΫ ηηο νδεγΫεο – θαηεπζύλζεηο ηεο επηβιΩπνπζαο ππεξεζΫαο (ΡκΪκα 

ΞξαζΫλνπ Γ/λζεο ΞεξηβΨιινληνο & Ξνηόηεηαο ΕσΪο) θαη λα ηεξεΫ πιΪξεο εκεξνιόγην εξγαζηώλ όπνπ ζα 

αλαθΩξνληαη νη εξγαζΫεο πνπ εθηειΩζηεθαλ θαζεκεξηλΨ (εΫδνο – πνζόηεηα - ζΩζε) θαζώο θαη ην 
απαζρνινύκελν πξνζσπηθό. ΔπΫζεο αλαιακβΨλεη ηελ ππνρξΩσζε Ψκεζεο απνθαηΨζηαζεο νπνηαζδΪπνηε 

Ωθηαθηεο βιΨβεο ζηα ζπζηΪκαηα Ψξδεπζεο, νπνηαδΪπνηε εκΩξα ηεο εβδνκΨδαο (αθόκε θαη ΠαββΨην, 
ΘπξηαθΪ θαη αξγΫεο). 

Πε πεξΫπησζε κε ζσζηΪο εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηώλ (π.ρ κε ειΩγρνπ ηνπ ζπζηΪκαηνο γηα ηελ ζσζηΪ 
ιεηηνπξγΫα ηνπ Ϊ κε Ωγθαηξε απνθαηΨζηαζε βιΨβεο) πνπ ζα Ωρεη σο ζπλΩπεηα ηελ μΪξαλζε θπηώλ, ν 
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αλΨδνρνο ζα εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα ηα αληηθαηαζηΪζεη. 
Πε πεξΫπησζε κε εθηειΩζεσο ησλ εξγαζηώλ ζπληΪξεζεο Ϊ κΩξνπο απηώλ Ϊ κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο 

ππνδεΫμεηο ηεο πεξεζΫαο Ϊ θαζπζηΩξεζεο εξγαζηώλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ, επηβΨιιεηαη πνηληθΪ 

ξΪηξα ζύκθσλα κε όζα νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 218 ηνπ Λ.4412/16. ΔπΫζεο ζε πεξΫπησζε κε εθπιΪξσζεο 
ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ν αλΨδνρνο θεξύζζεηαη Ωθπησηνο. Γηα ηηο ινηπΩο θπξώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο ηζρύνπζεο δηαηΨμεηο. 
Ζ παξαιαβΪ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Ϊ / θαη παξαδνηΩσλ γΫλεηαη από επηηξνπΪ παξαιαβΪο, 

ζύκθσλα κε ην Ψξζξν 219 ηνπ Λ.4412/16. 

 
ΑΟΘΟΝ 18ν: 

Ν αλΨδνρνο δελ δηθαηνύηαη νπδεκΫα απνδεκΫσζε από ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ γηα νπνηαδΪπνηε βιΨβε Ϊζειε 
πξνμελεζεΫ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο γηα νπνηαδΪπνηε θζνξΨ Ϊ απώιεηα πιηθώλ θαη γηα 

νπνηαδΪπνηε ελ γΩλεη δεκΫα απηνύ νθεηιόκελε εΫηε εηο ακΩιεηα, απξνλνεζΫα Ϊ αλεπηηεδεηόηεηα απηνύ Ϊ 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 19ν: ΞιεξσκΩο 

Ζ πιεξσκΪ ζηνλ αλΨδνρν ζα γΫλεη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ 

παξαιαβΪ ηνπ ηκΪκαηνο πνπ αθνξΨ ε πιεξσκΪ Ϊ ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεΫκελνπ. ζύκθσλα 
ηα αλαθεξόκελα ζην Ψξζξν 200 παξ. 2α, 3 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 20ν: ΘξαηΪζεηο 

Ν αλΨδνρνο ζηνλ νπνΫν ζα αλαηεζεΫ ε εξγαζΫα ζα επηβαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηΪζεηο. 

 
 

 

  ΑγΫα ΞαξαζθεπΪ  -6 -2021 
 

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 

Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 

 
 

 
ΒΑΠ. ΚΑΚΝΟΖ 

ΡΔ ΡΔΣΛ.ΓΔΥΞΝΛΝΠ  

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΟΑΠΗΛΝ 

 
 

 
ΑΗΘ. ΘΝΛΔΙΖ 

ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ 

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 
 

 
ΠΡ. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΞΔ ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

ΓΗΔΗΛΝΙΝΓΝΠ 
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Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

Γ Ζ Κ Ν Π  Α Γ Η Α Π  Ξ Α Ο Α Π Θ Δ  Ζ Π 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 

¨ΠπληΪξεζε & επΩθηαζε αξδεπηηθώλ ζπζηεκΨησλ¨ 

Αξηζκόο κειΩηεο:  19 /2021 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 12.000,00 € 

Θ.Α. 35.6262.04 

 

 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 
Ξξνο: 

ΓΖΚΝ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 

 
Αθνύ Ωιαβα γλώζε ηεο αξηζκ. 11/2019 κειΩηεο κε ηΫηιν ¨ΠπληΪξεζε θαη επΩθηαζε αξδεπηηθώλ 

ζπζηεκΨησλ¨, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηΩιεζεο ηνπ Ωξγνπ απηνύ, ππνβΨιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξΨ 

θαη δειώλσ όηη απνδΩρνκαη πιΪξσο θαη ρσξΫο επηθύιαμε όια απηΨ θαη αλαιακβΨλσ ηελ εθηΩιεζε ηεο 

εξγαζΫαο κε ην εληαΫν πνζνζηό Ωθπησζεο  

αξηζκεηηθώο ................................................................... 

νινγξΨθσο .................................................................... 

επΫ ησλ ηηκώλ ηνπ ΡηκνινγΫνπ – Δλδεηθηηθνύ Ξξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚειΩηεο. 

 

 
 
 
 
 

 ΖκεξνκελΫα ……………… 

 
 Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


