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                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   

Ως το υπ.,αριθμ.6) ποσό διάθεσης πίστωσης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σίνδος, 14/05/2015                                        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    Αριθμ. Απόφ.:399                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                  Αρ. Πρωτ.: 12406                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 
Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Τηλ.: 2313 300526 

Fax:  2310-586849 

E-mail: p.pitsani@dimosdelta.gr  
 
ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ 
ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.036,85 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97. 

3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με 

την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την υπ’ αριθμ. 137/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την 

διάθεση της πίστωσης ποσού 5.036,85 € στον Κ.Α. 02.35.6662.001. 

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά 

κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 

8) Την ανάγκη του Δήμου και συγκεκριμένα του τμήματος καθαριότητας και πρασίνου για την 

προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων τους προϋπολογισμού 

5.036,85 € με απευθείας ανάθεση. 

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων τους 

σύμφωνα με τα παραρτήματα Α’. 

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 
 

Φωτόπουλος Θ. Ευθύμιος  
 

 
 

 
 

ΑΔΑ: Ω1ΒΚΩ9Ι-ΘΟΥ



 2 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  

ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
 

Τα προς προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν σε διάφορα παρτέρια πρασίνου , για 
την άρδευση των φυτών, καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων επιφανειακών δικτύων 
άρδευσης  . 

 
1. Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP) γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 5-9 m, 

1/2 '' BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα 

ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 

εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών 

κλπ. για πλήρη λειτουργία.  

2. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, με 

ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με 

αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain) και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα 

απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, 

ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία.  

3. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά 

EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής 

ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η 

προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών η μεταφορά, η 

προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές (ανά μέτρο). 

4. Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς 

ή μακρούς) ανά 33 εκ. με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, θάλαμο αυτορρύθμισης με μεμβράνη και 

με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα ,με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 

1,00 έως 3,00 atm, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί 

τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, 

ρυθμίσεις και δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (ανά μέτρο). 

5. Μπαταρίες 9 VDC , πλακέ αλκαλική για προγραμματιστές άρδευσης μπαταρίας με την εργασία 

σύνδεσης από ειδικευμένο τεχνίτη, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη 

λειτουργία. 

6. Λάστιχο ποτίσματος , διατομής 5/8΄΄ τιμή /μέτρο. 

7. Βάση τροχήλατη αλουμινίου με καρούλι και μανιβέλα για λάστιχο ποτίσματος 5/8΄΄ μήκους 50μ.   

8. Σταλάκτες καρφωτοί ρυθμιζόμενοι έως 70λτ/ώρα 

9. Σταλάκτες καρφωτοί σταθεροί 6λτ/ώρα 

10. Βρύση μεταλλική χυτοσιδηρή γαλβανιζέ  2 εξόδων 

11. Ταχυσύνδεσμοι ρακόρ διάφορα για λάστιχα ποτίσματος 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΔΑ: Ω1ΒΚΩ9Ι-ΘΟΥ
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Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου 

σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική  θέση, των υπό 
προμήθεια υλικών, τη σύνδεσή τους από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
τους και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Δέλτα ( ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΟΤΑ)  έτους 2015 στους  Κ.Α. 02.35.6662.001 
                                                       

Σίνδος 29-04-15 
 

Θεωρήθηκε                           Ο Συντάξας 

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & 

Διαχείρισης Οχημάτων 

 

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

   Ο Αν. Προϊστάμενος 
Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 

 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΙΤΛΟΣ CPV ΤΙΜΗ 
Μονάδος 

Τεμάχια 
ή μέτρα 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 5-9 m 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 30 40 1200 

2.  Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 2- 5 m 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 25 40 1000 

3.  Σωλήνες Φ20 6 atm 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 0,55 900 495 

4.  Σταλακτηφόροι σωλήνες 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1 900 900 

5.  Μπαταρία προγραμματιστών 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 5 40 200 

6.  Λάστιχο ποτίσματος  44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1 50 50 

7.  Βάση με καρούλι 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 70 1 70 

8.  Σταλάκτες ρυθμιζόμενοι 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 0,3 300 90 

9.  Σταλάκτες απλοί 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 0,1 300 30 

10.  Βρύση 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 10 5 50 

11.  Ταχυσύδεσμοι  ρακόρ 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1 10 10 

 ΣΥΝΟΛΟ 4095 

ΦΠΑ 23% 941,85 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5036,85 

ΑΔΑ: Ω1ΒΚΩ9Ι-ΘΟΥ
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