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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

1.1. Θ παροφςα αφορά τθν «προμικεια εξαρτθμάτων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» προσ τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Συγκεκριμζνα προβλζπεται θ προμικεια των απαραίτθτων εξαρτθμάτων φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Ο διαγωνιςμόσ για τθν «προμικεια εξαρτθμάτων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» προσ τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α. Του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191). 

β. Του ν. 3463/2006. 

γ. Του ν. 4412/2016.  

  

Άρθρο 3ο 
Προχποθζςεισ – Γενικοί όροι 

3.1. Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για τθν «προμικεια εξαρτθμάτων φδρευςθσ 
- αποχζτευςθσ» προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ορίηονται ςτο άρκρο 2.2 τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ. 

 3.2. Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ Εκνικζσ προδιαγραφζσ 
(πρότυπα ΕΛΟΤ) και τισ Διεκνείσ προδιαγραφζσ κατά EN, DIN, BS, ISO κ.α. Θα πρζπει επίςθσ να 
ςυμμορφϊνονται με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα με τισ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ε.ΤΕ.Ρ. 
(Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-07-2012) κακϊσ και με τθν υπ. αρικμ. οικ. 14097/757/2012 Υπουργικι Απόφαςθ 
(Φ.Ε.Κ. 3346/Β/14-12-2012) περί ελζγχου τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςτα 
εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και ενδοδαπζδια κζρμανςθ.  

3.3. Τα υπό προμικεια εξαρτιματα φδρευςθσ - αποχζτευςθσ κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ και 
κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE (Conformite Europeenne), εκτόσ αυτϊν που εξαιροφνται τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Θ ςιμανςθ CE πρζπει να τοποκετείται με ορατό, 
ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο τρόπο, βαςικά ςε κάκε ανταλλακτικό ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με 
βάςθ τθν ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ: ςυςκευαςία/οδθγίεσ χριςθσ/πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ. 

3.4. Τα υπό προμικεια εξαρτιματα φδρευςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 
καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ, εκτόσ αυτϊν που 
εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τθν κείμενθ νομοκεςία. Το πιςτοποιθτικό 
καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε.  

3.5. Πλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει 
να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν προςφορά του. Με τθν υποβολι κάκε 

προςφοράσ κα υποβάλλονται με ποινι αποκλειςμοφ όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα/πιςτοποιθτικά 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα ιςχφοντα πρότυπα και τισ απαιτιςεισ του παρόντα 
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διαγωνιςμοφ. Αν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
απορρίπτει τθν κατατεκείςα προςφορά ωσ απαράδεκτθ. 

3.6. Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», περιζχει, με ποινι αποκλειςμοφ, τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, και ειδικότερα: 

α. Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 (ι 9001:2008) του υποψιφιου 
αναδόχου. 

β. Εξουςιοδότθςθ του παραγωγοφ οίκου προσ τον υποψιφιο ανάδοχο για τθ ςυμμετοχι του με 
τα προϊόντα του οίκου ςτο παρόν διαγωνιςμό. 

γ. Αναλυτικό κατάλογο με τα προςφερόμενα είδθ κατ’ αντιςτοιχία με το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ του υποψιφιου αναδόχου, ςτον οποίο κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων (καταςκευαςτισ, τφποσ, είδοσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά κ.α.). Στο 
κατάλογο αυτό κα επιςυνάπτονται τα αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και εφόςον 

απαιτοφνται τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE και τα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ/ελζγχου 
για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ των προςφερόμενων εξαρτθμάτων. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ υποβάλλονται με ευκφνθ του αναδόχου, ο 
οποίοσ με τθν υποβολι τουσ εγγυάται ότι αυτά είναι ζγκυρα και βρίςκονται ςε ιςχφ τόςο κατά 
τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ αλλά και για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ. 

3.7. Τα εξαρτιματα φδρευςθσ – αποχζτευςθσ κατά τθν παράδοςι τουσ πρζπει να ςυνοδεφονται 
από ενδεδειγμζνα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ι/και εκκζςεισ δοκιμϊν τα οποία εκδόκθκαν από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ και εφόςον είναι ςφνκετα από οδθγίεσ χριςθσ και από 
εγχειρίδια λειτουργίασ. 

3.8. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, κατάλλθλο για τθν χριςθ που 
προορίηεται και κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι απόκλιςθ 

από αυτοφσ. Πλα τα παραδιδόμενα υλικά κα παραδίδονται ςε ενδεδειγμζνεσ ςυςκευαςίεσ και κα 
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα μικροχλικά (π.χ. δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κ.α.) τα οποία και κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. 

3.9. Επιπλζον ςτθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα μεταφοράσ των 
προςφερόμενων εξαρτθμάτων ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ τουσ μζχρι τθν 
αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

Άρθρο 4ο 
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΘΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 

Πλα τα ειδικά χυτοςιδθρά εξαρτιματα για δίκτυα ςωλινων υπό πίεςθ πρζπει να 
ανταποκρίνονται γενικά προσ τα πρότυπα ISO 49, ISO 5922 και EN 10242, κακϊσ και το κάκε ζνα ειδικό 
τεμάχιο ςτο αντίςτοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ. 

Επειδι τα ειδικά χυτοςιδθρά εξαρτιματα κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν διοχζτευςθ πόςιμου 
φδατοσ, πρζπει ουδεμία να ζχουν νοςθρά επίδραςθ επί του φδατοσ και να μθ προςδίδουν ςε αυτό 
οςμι, γεφςθ ι χρωματιςμό, οφτε τοξικά ςτοιχεία ςε ποςοςτό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για τθν 
υγεία.  

1. ακόρ κωνικό από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ 

Τα ρακόρ κα είναι κωνικά, μθχανικισ ςφςφιξθσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

2. Τάπα από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ 
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Οι τάπεσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

3. Γωνία αρς-κθλ κορδονάτθ, γαλβανιηζ 

Οι γωνίεσ 90° αρς-κθλ κα είναι κορδονάτεσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

4. Γωνία κθλ-κθλ κορδονάτθ, γαλβανιηζ 

Οι γωνίεσ 90° κθλ-κθλ κα είναι κορδονάτεσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

5. Συςτολι Αμερικισ από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ 

Οι ςυςτολζσ Αμερικισ κα είναι βιδωτζσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

6. Συςτολι Αγγλίασ κορδονάτθ, γαλβανιηζ 

Οι ςυςτολζσ Αγγλίασ κα είναι κορδονάτεσ, βιδωτζσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

7. Μαςτόσ εξάγωνοσ από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ   

Οι εξάγωνοι μαςτοί κα είναι βιδωτοί και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

8. Μαςτόσ εξάγωνοσ ςυςτολικόσ από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ   

Οι εξάγωνοι ςυςτολικοί μαςτοί κα είναι βιδωτοί και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

9. Μοφφα ίςια, γαλβανιηζ   

Οι ίςιεσ μοφφεσ (όχι κορδονάτεσ) κα είναι βιδωτζσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ. 

10. Ταυ κορδονάτο, γαλβανιηζ   

Τα ταυ κα είναι κορδονάτα, βιδωτά και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

11. Ρερικόχλια εξάγωνα από μαλακό χυτοςίδθρο, γαλβανιηζ 

Τα εξάγωνα περικόχλια κα είναι βιδωτά και κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

41. Σζλεσ παροχισ με 4 βίδεσ για ςωλινεσ φδρευςθσ, ορειχάλκινεσ 

Οι ςζλεσ παροχισ κα είναι ορειχάλκινεσ, με 4 βίδεσ και κα πλθροφν τισ παραπάνω 
προδιαγραφζσ. 

ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
Θ πρϊτθ φλθ από τθν οποία κα παράγονται τα εξαρτιματα για ςωλινεσ φδρευςθσ  

πολυαικυλενίου Ε 100, κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 3θσ γενιάσ (ςσ 8.0, MRS 10, PE 
100). Αντίςτοιχα θ πρϊτθ φλθ από τθν οποία κα παράγονται τα εξαρτιματα για ςωλινεσ φδρευςθσ  
πολυαικυλενίου Ε 80, κα είναι πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 2θσ γενιάσ (ςσ 6.3, MRS 8, PE 80). 
Θα ζχει μορφι ομογενοποιθμζνων κόκκων από ομοπολυμερείσ ι ςυμπολυμερείσ ρθτίνεσ 
πολυαικυλενίου και τα πρόςκετά τουσ και κα είναι ετοιμόχρθςτθ. Υλικά μθ ετοιμόχρθςτα (βαμμζνα με 
χρωςτικζσ ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ των εξαρτθμάτων) και ανακυκλωμζνα υλικά δεν γίνονται 
αποδεκτά. Το χρϊμα του υλικοφ για τθν παραγωγι εξαρτθμάτων κα είναι μαφρο. 

Τα εξαρτιματα για ςωλινεσ πολυαικυλενίου κα φζρουν ετικζτα όπου κα φαίνεται: το ςιμα τθσ 
καταςκευάςτριασ εταιρίασ, ο αρικμόσ τθσ παρτίδασ και ο χρόνοσ παραγωγισ, θ ονομαςτικι πίεςθ (PN), 
το SDR του εξαρτιματοσ (ςχζςθ ανάμεςα ςτθν ονομαςτικι διάμετρο και το πάχοσ του τοιχϊματοσ), τθν 
ονομαςτικι διάμετρο και το είδοσ τθσ πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε. 

Ο καταςκευαςτισ πρζπει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που προβλζπονται από 
το πρότυπο EN 12201-3 ςτα παραγόμενα εξαρτιματα για να εξαςφαλιςκοφν τα προδιαγραφόμενα 
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μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των εξαρτθμάτων ςε 
υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ μεταβολζσ. 

Τα θλεκτροεξαρτιματα και τα εξαρτιματα ευκζων άκρων που κα χρθςιμοποιθκοφν για 
ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ 
προδιαγραφισ ISO 4427 για πόςιμο νερό και κα παράγονται με τθ μζκοδο ζγχυςθσ (injection 
moulding), αποκλειομζνων των εξαρτθμάτων που παράγονται με άλλεσ μεκόδουσ. 

Tα προσ προμικεια εξαρτιματα για ςωλινεσ πολυαικυλενίου, κα πρζπει: 

 Να ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μζςα ςε χαρτοκιβϊτια. 

 Στθν εξωτερικι επιφάνεια τουσ κα πρζπει να είναι ανάγλυφα τυπωμζνεσ, κατά τθ 
διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ, πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο εξάρτθμα, όπωσ διάμετροσ, SDR, 
PE, ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του εξαρτιματοσ (batch number). 

Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για ςυγκόλλθςθ (θλεκτρομοφφεσ, εξαρτιματα με 

ενςωματωμζνεσ θλεκτρομοφφεσ κ.λ.π.) κα φζρουν ετικζτα με γραμμογράφθςθ (bar code) τφπου 
Interleaved 2.5 (ςφμφωνα με τα  ISO 7810 και 7811) ςτθν οποία: 

 κα είναι δυνατι θ ανάγνωςθ/μεταφορά των δεδομζνων ςυγκόλλθςθσ των 
θλεκτροεξαρτθμάτων με  barcode. 

 κα είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαρτιματοσ (traceability code). 

 κα είναι τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (τάςθ ρεφματοσ, χρόνοσ κζρμανςθσ, χρόνοσ 
ψφξθσ κ.λπ.) ϊςτε ακόμθ και ςε περίπτωςθ φκοράσ τθσ barcode διαγράμμιςθσ ι άλλθσ 
αιτίασ, να είναι δυνατι θ χειροκίνθτθ ςυγκόλλθςθ του εξαρτιματοσ. 

Για λόγουσ αςφαλείασ κατά τθν εφαρμογι (αποφυγι βλαβϊν ςτθν αντίςταςθ), αποφυγισ 
φκορϊν κατά τθν αποκικευςθ (επιφανειακι οξείδωςθ αντίςταςθσ) και καλφτερθσ ςυγκόλλθςθσ, κα 

πρζπει θ αντίςταςθ των θλεκτρομουφϊν, θλεκτροεξαρτθμάτων, θλεκτροςελλϊν και εξαρτθμάτων 
δθμιουργίασ διακλαδϊςεων, να είναι πλιρωσ ενςωματωμζνθ ςτο ςϊμα του θλεκτροεξαρτιματοσ. 

Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για ςυγκόλλθςθ κα πρζπει να είναι μονοκαλωδιακά 
(monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

Δείκτεσ τιξθσ για κάκε ηϊνθ ςυγκόλλθςθσ, με ςκοπό τον οπτικό ζλεγχο τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ, κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο ςϊμα του εξαρτιματοσ κοντά ςτουσ ακροδζκτεσ. Οι 
δείκτεσ τιξθσ κα πρζπει να είναι κωνικοί, ϊςτε να εμποδίηεται θ υπερχείλιςθ και απϊλεια του υλικοφ 
και θ αποφυγι ατυχθμάτων. 

Πλα τα υπό προμικεια υλικά από HDPE πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α. 
14097/757/2012 (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012) περί ελζγχου τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ 

ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και 
ενδοδαπζδια κζρμανςθ, κακϊσ και με τθν εγκφκλιο με αρικμ. πρωτ. οικ. 5817/2θ ΚΒΡ 364/Φ.20/29-04-
2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

12. - 13. Εξάρτθμα μετάβαςθσ αρςενικό/κθλυκό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, 
PN16 

Τα εξαρτιματα μετάβαςθσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Επιπροςκζτωσ,  τα εξαρτιματα μετάβαςθσ ςτο ζνα άκρο τουσ κα ζχουν ορειχάλκινο ςπείρωμα ι 
ςπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και ςτο άλλο πολυαικυλζνιο. 

Το ευκφ τμιμα των εξαρτθμάτων μετάβαςθσ (transition adaptor) που προορίηεται για 

ςυγκόλλθςθ με τα θλεκτροεξαρτιματα, κα είναι από πολυαικυλζνιο το οποίο κα ζχει τα 
χαρακτθριςτικά που ηθτοφνται από τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι. 
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Τα εξαρτιματα μετάβαςθσ κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), αποκλειόμενθσ τθσ 
προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) εξαρτθμάτων. 

Τα εξαρτιματα μετάβαςθσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για θλεκτροςφντθξθ. Ειδικότερα 
ςθμειϊνεται ότι το κακαρό μικοσ τθσ κάκε ςυγκολλοφμενθσ πλευράσ, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
ίςο με το μιςό μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου θλεκτρομοφφασ. 

Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt-welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι δθλαδι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

14. – 15. – 16. ακόρ αρςενικό/κθλυκό και ςφςφιξθσ για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, 
ορειχάλκινο  

Τα ρακόρ κα είναι ορειχάλκινα εξολοκλιρου ςφυριλατα. Θ περιεκτικότθτα ςε χαλκό του 
κράματοσ κα είναι 58÷60%. Θ παραγωγικι διαδικαςία να είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το ISO 9001:2008 

και τα πρότυπα EN 1254, EN 248 και EN 816. Θ ποιότθτα του κράματοσ κα εξαςφαλίηεται από τα 
πρότυπα DIN 17660, DIN 3489, ISO 3490 και ISO 3491. Θ ποιότθτα των ςπειρωμάτων κα είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά DIN 2999, ISO 7, BS 21, DIN 3489, ISO 3490 και ISO 3491.    

Τα ρακόρ κα είναι κατάλλθλα για επίτευξθ απόλυτα υδατοςτεγοφσ ςφνδεςθσ μεταξφ των 
αγωγϊν πολυαικυλενίου PE 80 όπωσ περιγράφονται παραπάνω, μεταξφ τουσ, ι μζςω αρςενικοφ ι 
κθλυκοφ ςπειρϊματοσ. Θ ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ πολυαικυλενίου PE 80 επιτυγχάνεται μζςω 
κατάλλθλων προςαρμογζων, με μθχανικό τρόπο, αποκλειόμενθσ τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ. 

Με τθ ςφνδεςθ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ςτεγάνωςθ αλλά και θ αγκφρωςθ των αγωγϊν 
ςτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ (ρακόρ).  

Οι ςφνδεςμοι ςφςφιξθσ των προςφερόμενων ρακόρ κα αποτελοφνται από τισ εξισ βαςικζσ 

διατάξεισ:  

 Σϊμα ρακόρ. 

 Δακτφλιοσ ςυμπίεςθσ. 

 Ρερικόχλιο ςφςφιξθσ.   

Ο αγωγόσ κα τοποκετείται επί του ςϊματοσ του αποςυναρμολογθμζνου ρακόρ μζχρι να 
καλφψει πλιρωσ τθν ειδικι διαμόρφωςθ δακτυλίου ακαμψίασ ‘’ρουξοφνι’’ ςτο κζντρο του ςϊματοσ 
του ρακόρ και αφοφ προθγουμζνωσ με απλι ολίςκθςθ κα περνιοφνται ςτον αγωγό το περικόχλιο και ο 
δακτφλιοσ ςφςφιξθσ. Κατόπιν κα κατεβαίνει και κα βιδϊνεται το περικόχλιο επί του ςϊματοσ του 
ρακόρ μζχρι να επιτευχκεί θ επικυμθτι υδατοςτεγισ ςφνδεςθ.  

Το ςϊμα του ρακόρ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ κράμα ορειχάλκου, χωρίσ 

να παρουςιάηει διάβρωςθ ι μθχανικζσ παραμορφϊςεισ. Το ςϊμα αποτελείται από δφο (2) τεμάχια (το 
κυρίωσ ςϊμα και το περικόχλιο ςφςφιξθσ), που ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω κατάλλθλου 
ςπειρϊματοσ. Θ ςτεγάνωςθ κα πραγματοποιείται από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ςυμπίεςθσ του 
δακτυλίου ςυμπίεςθσ, ο οποίοσ κα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγοφ και τθσ αντίςταςθσ 
του δακτυλίου ακαμψίασ (ρουξοφνι) εςωτερικά περιφερειακά του αγωγοφ. Θ ςτεγανότθτα κα 
επιτυγχάνεται με απλι ςφςφιξθ του περικοχλίου ςφςφιξθσ πάνω ςτο κυρίωσ ςϊμα του ρακόρ.  

Θ διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του ςυνδζςμου εςωτερικά ςτθν περιοχι ζδραςθσ του δακτυλίου 
κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αυξανόμενθ ςυμπίεςθ του δακτυλίου επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του 
αγωγοφ αυξανόμενθσ τθσ ςφςφιξθσ του περικοχλίου ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που παρατθρείται 
μικρι μείωςθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του αγωγοφ (φαινόμενο ερπυςμοφ του πολυαικυλενίου). 

Ο ορειχάλκινοσ δακτφλιοσ, που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ διάταξθ ςτεγάνωςθσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ ορείχαλκο κατάλλθλο για χριςθ ςε πόςιμο νερό. 



 

Σελίδα 6 από 15 
 

Για τθν ομοιόμορφθ κατανομι τθσ πίεςθσ επί του δακτυλίου κατά τθ ςφςφιξθ κα πρζπει να 
προβλζπεται αντίςτοιχθ διαμόρφωςθ τθσ επιφανείασ εςωτερικά ςτο περικόχλιο ςφςφιξθσ και ςτθν 
περιοχι εκείνθ που εφάπτεται με τον δακτφλιο. Το περικόχλιο κα είναι καταςκευαςμζνο από 

ορείχαλκο εφάμιλλθσ ποιότθτασ με αυτι του ςϊματοσ του ςυνδζςμου. 

Σε ότι αφορά ςτθν αγκφρωςθ το ρακόρ κα πρζπει να διακζτει διάταξθ αγκφρωςθσ του αγωγοφ 
πολυαικυλενίου, που κα αποκλείει τθν αξονικι απομάκρυνςθ του αγωγοφ από το ςφνδεςμο. 

Θ αγκφρωςθ κα επιτυγχάνεται και πάλι από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ςυμπίεςθσ του  δακτυλίου 
ςυμπίεςθσ, ο οποίοσ κα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγοφ και τθσ αντίςταςθσ του 
δακτυλίου ακαμψίασ (ρουξοφνι) εςωτερικά περιφερειακά του αγωγοφ. Θ αγκφρωςθ κα επιτυγχάνεται 
με απλι ςφςφιξθ του περικοχλίου ςφςφιξθσ πάνω ςτο κυρίωσ ςϊμα του ρακόρ. 

Θ διάταξθ κα αποτελείται από τον ίδιο ορειχάλκινο δακτφλιο, ο οποίοσ ςφίγγει εξωτερικά το 
ςωλινα. Θ ςφςφιξθ επιτυγχάνεται με τθν εξαναγκαςμζνθ μείωςθ τθσ διαμζτρου του δακτυλίου 
αγκφρωςθσ μζςω κωνικϊν επιφανειϊν ολίςκθςθσ μεταξφ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του δακτυλίου 

και τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ του περικοχλίου ςφςφιξθσ του ςϊματοσ του ςυνδζςμου. Στθν 
εςωτερικι πλευρά του δακτυλίου ςυμπίεςθσ κα υπάρχουν περιφερειακζσ προεξοχζσ, οι οποίεσ 
ςυμπιζηουν εξωτερικά και περιμετρικά τον αγωγό του πολυαικυλενίου. Το βάκοσ των προεξοχϊν 
αυτϊν κα πρζπει να είναι μικρό, ϊςτε να μθν απομειϊνεται ςυνολικά θ αντοχι του αγωγοφ. 

Κατά τθν πλιρθ ςφςφιξθ του ςυνδζςμου επί του αγωγοφ θ περιφζρεια του δακτυλίου 
ςυμπίεςθσ  πρζπει να παραμζνει ανοιχτι κατά τουλάχιςτον 0,5÷1,5mm, ζτςι ϊςτε ο δακτφλιοσ 
ςυμπίεςθσ να ενεργεί δυναμικά λόγω των παραμενουςϊν τάςεων που υφίςταται με τθν πάροδο του 
χρόνου πάνω ςτθν επιφάνεια του αγωγοφ, με αποτζλεςμα τθν αναλογικι μείωςθ τθσ διαμζτρου του 
πάνω ςτον αγωγό ςε ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ λόγω ερπυςμοφ. 

Θ επιφάνεια του δακτυλίου αγκφρωςθσ πρζπει να είναι κωνικοφ ςχιματοσ ςτα άκρα τθσ 

εξωτερικισ τθσ περιμζτρου, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ομοιόμορφθ κατανομι τθσ πίεςθσ ςτο δακτφλιο από 
το περικόχλιο ςφςφιξθσ προσ εξαςφάλιςθ απόλυτθσ ςτεγάνωςθσ – ςυγκράτθςθσ του αγωγοφ. 

Θ εργαςία ςφνδεςθσ κα πρζπει να είναι απλι χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ εξοπλιςμόσ και 
εξειδίκευςθ. Συγκεκριμζνα θ τοποκζτθςθ του ςωλινα εντόσ του ςυνδζςμου κα πρζπει να γίνεται με 
απλι ϊκθςθ με το χζρι, μετά τθν αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου. 

Ο ςφνδεςμοσ πρζπει να μπορεί να δεχτεί ςωλινα, ο οποίοσ δεν κα ζχει υποςτεί καμία  ιδιαίτερθ 
επεξεργαςία ςτο άκρο ςφνδεςισ του, δθλ. δεν κα είναι απαραίτθτο ο ςωλινασ να ζχει ξυςτεί 
περιμετρικά κ.λπ.     

Ο ςφνδεςμοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα εξάρμωςθσ. Θ εξάρμωςθ κα πρζπει να γίνεται 
χωρίσ να καταςτρζφεται ο ςωλινασ ι ο ςφνδεςμοσ και να επαναλαμβάνεται με τθν ίδια ευκολία και 

αξιοπιςτία. Σφνδεςμοσ και ςωλινασ κα είναι επαναχρθςιμοποιιςιμοι, χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ 
νζου ι θ αντικατάςταςθ οποιουδιποτε εξαρτιματοσ του ςυνδζςμου. 

Κάκε ρακόρ κα είναι ςυναρμολογθμζνο χωρίσ να πιζηεται ο δακτφλιοσ (απλι ςυναρμολόγθςθ, 
όχι ςφςφιξθ). 

Είναι ςθμαντικό τα εξαρτιματα του ςυνδζςμου να τοποκετοφνται με ζναν και μοναδικό τρόπο 
εντόσ αυτοφ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται εςφαλμζνθ ςφνδεςθ. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ τοποκζτθςθσ 
ο ςφνδεςμοσ δεν κα πρζπει να βιδϊνει επαρκϊσ υποδεικνφοντασ τθ λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ των 
εξαρτθμάτων του. 

17. Θλεκτρομοφφα με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Οι θλεκτρομοφφεσ με E/F κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

18. Θλεκτρογωνία με E/F (45°/90°) για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 
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Οι θλεκτρογωνίεσ με E/F κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

19. Θλεκτρογωνία ευκζων άκρων (45°/90°) για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Οι θλεκτρογωνίεσ ευκζων άκρων κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

20. Θλεκτροταυ με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Τα θλεκτροταυ με E/F κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

21. Θλεκτροταυ αρςενικό ευκζων άκρων για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Τα αρςενικά θλεκτροταυ ευκζων άκρων κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Επιπροςκζτωσ, τα αρςενικά θλεκτροταυ ευκζων άκρων κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ 
(injection), αποκλειόμενθσ τθσ προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) 
εξαρτθμάτων. 

Τα αρςενικά θλεκτροταυ ευκζων άκρων κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για θλεκτροςφντθξθ. 

Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι το κακαρό μικοσ τθσ κάκε ςυγκολλοφμενθσ πλευράσ, κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον ίςο με το μιςό μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου θλεκτρομοφφασ.  

Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt-welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι δθλαδι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

22. Θλεκτροςυςτολι ευκζων άκρων για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Οι θλεκτροςυςτολζσ ευκζων άκρων κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Επιπροςκζτωσ, οι θλεκτροςυςτολζσ ευκζων άκρων κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), 
αποκλειόμενθσ τθσ προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) εξαρτθμάτων. 

Οι θλεκτροςυςτολζσ ευκζων άκρων κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για θλεκτροςφντθξθ. 
Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι το κακαρό μικοσ τθσ κάκε ςυγκολλοφμενθσ πλευράσ, κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον ίςο με το μιςό μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου θλεκτρομοφφασ. 

Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt-welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι δθλαδι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

Επιπροςκζτωσ, οι τάπεσ ευκζων άκρων κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), 
αποκλειόμενθσ τθσ προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) εξαρτθμάτων. 

Οι τάπεσ ευκζων άκρων κα πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για θλεκτροςφντθξθ. Ειδικότερα 
ςθμειϊνεται ότι το κακαρό μικοσ τθσ κάκε ςυγκολλοφμενθσ πλευράσ, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 

ίςο με το μιςό μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου θλεκτρομοφφασ. 

Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt-welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι δθλαδι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

23. Τάπα ευκζων άκρων για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Οι τάπεσ ευκζων άκρων κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

24. Λαιμόσ ευκζων άκρων για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN16 

Οι λαιμοί ευκζων άκρων κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Επιπροςκζτωσ, οι λαιμοί ευκζων άκρων κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), 

αποκλειόμενθσ τθσ προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) εξαρτθμάτων. 
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Οι λαιμοί ευκζων άκρων κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για θλεκτροςφντθξθ. Ειδικότερα 
ςθμειϊνεται ότι το κακαρό μικοσ τθσ κάκε ςυγκολλοφμενθσ πλευράσ, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
ίςο με το μιςό μικοσ τθσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου θλεκτρομοφφασ. 

Αποκλείεται θ προςφορά injection ςυςτολικϊν εξαρτθμάτων ςτα οποία όμωσ παρεμβάλλεται 
οποιαδιποτε butt-welding ςυγκόλλθςθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςυςτολικοφ αποτελζςματοσ, τα 
εξαρτιματα κα είναι δθλαδι ενιαίασ ζγχυςθσ. 

37. Σζλα παροχισ πλαςτικι (χρϊματοσ μπλζ) με κθλυκό ορειχάλκινο ςπείρωμα για ςωλινεσ φδρευςθσ, 
PN16 

Οι ςζλεσ παροχισ κα είναι από πολυαικυλζνιο ι πολυπροπυλζνιο, κατάλλθλεσ για ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου και PVC, με κθλυκό ορειχάλκινο ςπείρωμα και ανοξείδωτεσ βίδεσ. 

ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΘΝΕΣ PVC 
25. Μανςόν κομπλζ για ςωλινεσ φδρευςθσ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), ISO 1452, PN16 

Θ ποιότθτα των μανςόν από ςκλθρό PVC-U υπόκειται ςτον ζλεγχο των διαφόρων κρατικϊν 
οργανιςμϊν και κακορίηεται από τα εκνικά αλλά και τα διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ. Γι’ αυτό, ο 
καταςκευαςτισ οφείλει να παρακολουκεί τθν ποιότθτα των προϊόντων και να τθν ελζγχει με τθ 
βοικεια μεκόδων που περιγράφονται ςτα ελλθνικά και διεκνι πρότυπα (EN, ISΟ, DIN, BS, κ.λ.π.) και 
ειδικότερα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο ISO 1452. 

Πλα τα υπό προμικεια υλικά από ςκλθρό PVC-U πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α. 
14097/757/2012 (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012) περί ελζγχου τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και 
ενδοδαπζδια κζρμανςθ, κακϊσ και με τθν εγκφκλιο με αρικμ. πρωτ. οικ. 5817/2θ ΚΒΡ 364/Φ.20/29-04-
2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

Τα μανςόν από ςκλθρό PVC-U κα καταςκευάηονται μόνο από ςκλθρό χλωριοφχο πολυβινφλιο, 
χωρίσ πλαςτικοποιθτζσ και υλικά πλιρωςθσ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν με ςφνκεςθ που 
δεν ζχει ελεγχκεί. Οι ςτακεροποιθτζσ και τα άλλα βοθκθτικά υλικά εκλζγονται από τον καταςκευαςτι 
των ςωλινων. Οι ιδιότθτεσ του ςκλθροφ PVC-U που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των 
ςωλινων πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των DIN 8061 και DIN 4102. 

Τα μανςόν δεν πρζπει να δίνουν ςτο πόςιμο νερό οφτε γεφςθ και οςμι οφτε χρϊμα και ουςίεσ 
ςε ποςότθτεσ επικίνδυνεσ για τθν υγεία. Επίςθσ δεν πρζπει να ευνοοφνται ςχθματιςμοί φυτϊν και 
ανάπτυξθ βακτθριδίων ςτθν παροχι του νεροφ. Ο χρωματιςμόσ πρζπει να είναι ομοιόμορφοσ ς’ όλο το 
πάχοσ και θ απόχρωςθ φαιι με ελαφρζσ μόνο αποκλίςεισ (RAL 7011).  Το υλικό καταςκευισ πρζπει να 
είναι απαλλαγμζνο από φυςαλλίδεσ, κοιλότθτεσ και ανομοιογζνειεσ. Θ εςωτερικι και εξωτερικι 
επιφάνεια του ςωλινα πρζπει να είναι λεία χωρίσ καμία ανωμαλία. 

Εξαρτιματα από PVC-U (χρϊματοσ γκρι), κατά ΕΛΟΤ EN 1329 

Τα εξαρτιματα από ςκλθρό PVC-U υπόκειται ςτον ζλεγχο των διαφόρων κρατικϊν οργανιςμϊν 
και κακορίηεται από τα εκνικά αλλά και τα διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ. Γι’ αυτό, ο 
καταςκευαςτισ οφείλει να παρακολουκεί τθν ποιότθτα των προϊόντων και να τθν ελζγχει με τθ 
βοικεια μεκόδων που περιγράφονται ςτα ελλθνικά και διεκνι πρότυπα (EN, ISΟ, DIN, BS, κ.λ.π.) και 
ειδικότερα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1329. 

Τα εξαρτιματα από ςκλθρό PVC-U κα καταςκευάηονται μόνο από ςκλθρό χλωριοφχο 
πολυβινφλιο, χωρίσ πλαςτικοποιθτζσ και υλικά πλιρωςθσ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν με 
ςφνκεςθ που δεν ζχει ελεγχκεί. Οι ςτακεροποιθτζσ και τα άλλα βοθκθτικά υλικά εκλζγονται από τον 
καταςκευαςτι των ςωλινων. Οι ιδιότθτεσ του ςκλθροφ PVC-U που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

καταςκευι των ςωλινων πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των DIN 8061 και DIN 4102. Το χρϊμα 
των εξαρτθμάτων κα είναι γκρι. 
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26. Γωνία (45°/90°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329 

Οι γωνίεσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

27. Ταυ κομπλζ (45°/90°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), ΕΛΟΤ EN 1329 

Τα ταυ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

28. Μοφφα ςφνδεςθσ διπλι κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), 
ΕΛΟΤ EN 1329 

Οι μοφφεσ ςφνδεςθσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

29. Συςτολι Αμερικισ κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), ΕΛΟΤ EN 
1329 

Οι ςυςτολζσ Αμερικισ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Εξαρτιματα από PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, (χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 

1401 

Τα εξαρτιματα από PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, πρζπει να ανταποκρίνονται 
προσ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1401, ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, DIN 8061 και DIN 19534. Το χρϊμα των εξαρτθμάτων 
κα είναι πορτοκαλί κατά RAL 8023.  

30. Γωνία κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR 41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), 
ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι γωνίεσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

31. Μθχανοςίφωνασ ςχιματοσ U (και όχι V) κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, 
SDR 41, ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι μθχανοςίφωνεσ ςχιματοσ U κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Επιπροςκζτωσ, ο μθχανοςίφωνασ κα είναι αυτοκακοριηόμενοσ και κα φζρει δφο πϊματα 
κακαριςμοφ πριν και μετά το ςιφωνιςμό για επικεϊρθςθ και αποφραγι αυτοφ. 

Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνεται και θ προμικεια των αντίςτοιχων ελαςτικϊν δακτυλίων. 

32.  Ταυ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 
1401 

Τα ταυ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

33. Θμιταυ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 
1401 

Τα θμιταυ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

34.  Ταυ ςυςτολικό για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), 
ΕΛΟΤ EN 1401 

Τα ςυςτολικά ταυ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

35. Συςτολι για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), ΕΛΟΤ 
EN 1401 

Οι ςυςτολζσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

36. Μοφφα ςφνδεςθσ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U, SN4, SDR41 (χρϊματοσ 
πορτοκαλί), ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι μοφφεσ ςφνδεςθσ κα πλθροφν τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΕΡΙΣΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
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38. Σζλα παροχισ ελατοφ χυτοςίδθρου (χρϊματοσ μπλε) με 4 βίδεσ για ςωλινα PVC/Ε, PN16 

Οι ςζλεσ κα είναι κατάλλθλεσ για τθν καταςκευι νζων ςυνδζςεων παροχισ και κατάλλθλεσ για 

τθν εφαρμογι ςε αγωγοφσ PVC/Ε του δικτφου φδρευςθσ αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ διαμζτρου. 

Οι ςζλεσ κα αποτελοφνται από δφο τμιματα. Το άνω τμιμα κα διακζτει άνοιγμα πλιρουσ 
διατομισ με κατάλλθλο κθλυκό ςπείρωμα. Στθν περιοχι τθσ οπισ κα φζρει δακτφλιο κατάλλθλθσ 
διατομισ από ςυνκετικό ελαςτικό, κατάλλθλο για πόςιμο νερό, ο οποίοσ εξαςφαλίηει τθ ςτεγανότθτα 
τθσ ςφνδεςθσ. Ο δακτφλιοσ κα είναι ςυνδεμζνοσ ςτο μεταλλικό τμιμα τθσ ςζλασ λόγω κατάλλθλθσ 
διαμόρφωςθσ και όχι λόγω φπαρξθσ ςυνδετικοφ υλικοφ (κόλλασ) θ οποία και δεν γίνεται αποδεκτι. Tο 
ελαςτικό κα είναι καταςκευαςμζνο βάςει του προτφπου ΕΝ 681-1 και κα φζρει τθν παρακάτω 
ςιμανςθ: 

 Ονομαςτικό μζγεκοσ. 

 Στοιχεία καταςκευαςτι. 

 Το πρότυπο ΕΝ 681-1. 

 Το ζτοσ παραγωγισ. 

Θ ςτεγάνωςθ επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ του χυτοςιδθροφ ηωςτιρα επί του τροφοδοτικοφ 
αγωγοφ μζςω κοχλιϊν που κα ενϊνουν τα δφο τμιματά του. Οι κοχλίεσ κακϊσ επίςθσ και τα 
περικόχλια κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 10088. 

Το ςϊμα των χυτοςιδθρϊν ςελϊν, τόςο το ανϊτερο όςο και το κατϊτερο τμιμα τουσ κα είναι 
καταςκευαςμζνο από ελατό χυτοςίδθρο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN EN 1563. 

Τα δφο μεταλλικά τμιματα τθσ ςζλασ κα ζχουν επικαλυφκεί με κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι 
εποξειδικι βαφι, χρϊματοσ μπλε RAL. 

Πςον αφορά τθ ςφςφιξθ τθσ ςζλασ παροχισ, για να αποφεφγεται θ ςθμειακι καταπόνθςθ του 
ςωλινα πρζπει να υπάρχει επίςτρωςθ εςωτερικά των δφο τμθμάτων του ςϊματοσ τθσ ςζλασ από 
ςυνκετικό ελαςτικό κατάλλθλου πάχουσ δια τθν πλιρθ ςτεγάνωςθ, κακϊσ επίςθσ και τερματικι 
διαμόρφωςθ για τθν αποφυγι υπζρμετρθσ ςφςφιξθσ. 

Το πλάτοσ τθσ ςζλασ παροχισ κα πρζπει να είναι τθσ τάξθσ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του 
αγωγοφ ςτον οποίο κα τοποκετθκεί. 

Πταν θ ςζλα κα ζχει τοποκετθκεί κα πρζπει να είναι αδφνατθ θ περιςτροφι τθσ ι ολίςκθςι τθσ 
επί τθσ επιφάνειασ του αγωγοφ.  

Οι ςζλεσ κα διακζτουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ 
πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. 

39. Σζλα ταχείασ επιςκευισ, δυναμικισ ι μθχανικισ ςφςφιξθσ, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με 
μανδφα ελαςτικοφ EPDM, με βίδεσ Μ12/Μ14 για χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC/PE και 
αμιάντου 

Οι ςζλεσ επιςκευισ κα είναι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλουσ 
τουσ τφπουσ ςκλθρϊν ςωλινων (PVC, αμιαντοτςιμζντου, χυτοςιδθροφσ, χαλκοςωλινεσ), και κα 
μποροφν να ςτεγανοποιοφν διαρροζσ ακόμθ και ςε τραχιζσ επιφάνειεσ ςωλινων. Θα είναι 
καταςκευαςμζνεσ εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΝ 10088 με πάχοσ ανάλογο με τθ διάμετρο 
και τθν πίεςθ λειτουργίασ. 

Οι ςζλεσ επιςκευισ πρζπει να ζχουν ζναν αρμό με 2 ι 3 βίδεσ ανάλογα με τθν πίεςθ και τθν 
διάμετρο. 

Οι ςζλεσ επιςκευισ κα διακζτουν εςωτερικά μανδφα ςτεγανοποίθςθσ, από ελαςτικό ςυνκετικό 
καουτςοφκ, ο οποίοσ κα βρίςκεται προςκολλθμζνοσ ςτο εςωτερικό τθσ ςζλασ. 
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Οι ςζλεσ επιςκευισ κα διακζτουν μια ςειρά ανοξείδωτων βιδϊν οι οποίεσ κα είναι 
ςυγκολλθμζνεσ επί του ςϊματοσ. 

Θ ςτεγανοποίθςθ κα επιτυγχάνεται με τθ ςφςφιξθ των βιδϊν και τθν πίεςθ που εφαρμόηεται 
επί του μανδφα ο οποίοσ προςκολλάται επί τθσ επιφάνειασ του ςωλινα. 

Θ μεταφορά τθσ πίεςθσ ςτο μανδφα κα επιτυγχάνεται από τθν ορκογϊνια λάμα επί τθσ οποίασ 
εδράηονται τα παξιμάδια των βιδϊν και θ οποία μεταφζρει τθν πίεςθ κατά τθ ςφςφιξθ των βιδϊν ςτο 
ανοξείδωτο περίβλθμα τθσ ςζλασ και κατ’ επζκταςθ ςτο μανδφα. 

Με τθν προςφορά κα πρζπει να προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. για τθν χριςθ των ςελϊν ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου 
νεροφ. 

40. Υδραυλικι ςζλα επιςκευισ (υψθλϊν πιζςεων) μθχανικισ και υδραυλικισ ςφςφιξθσ από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με μανδφα ελαςτικοφ EPDM, με βίδεσ Μ12/Μ14 για 

χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC/PE και αμιάντου 

Οι ςζλεσ επιςκευισ κα είναι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλουσ 
τουσ τφπουσ ςκλθρϊν ςωλινων (PVC, αμιαντοτςιμζντου, χυτοςιδθροφσ, χαλκοςωλινεσ), και κα 
μποροφν να ςτεγανοποιοφν διαρροζσ ακόμθ και ςε τραχιζσ επιφάνειεσ ςωλινων. Θα είναι 
καταςκευαςμζνεσ εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα κατά ΕΝ 10088 με πάχοσ ανάλογο με τθ διάμετρο 
και τθν πίεςθ λειτουργίασ. 

Θ ςτεγανι ςφνδεςθ ι θ επιςκευι των ςωλινων κα επιτυγχάνεται με υδραυλικό και όχι 
μθχανικό τρόπο δθλαδι ο ελαςτικόσ μανδφασ ςτεγανοποίθςθσ κα φζρει πτυχϊςεισ ςτα άκρα του, οι 
οποίεσ με τθν πίεςθ του νεροφ ςυμπιζηονται ςτθν επιφάνεια του ςωλινα και εξαςφαλίηουν ςτεγανι 
ςφνδεςθ ι επιςκευι ανάλογα με τθ διάμετρο από 24atm ζωσ 6atm πίεςθ λειτουργίασ. Με τον τρόπο 
αυτό θ δφναμθ ςτεγανοποίθςθσ κα εφαρμόηεται ςτα άκρα του παρεμβφςματοσ τθσ ςζλασ μακριά από 

το ςθμείο κραφςθσ του αγωγοφ, ϊςτε να μθν υπονομεφεται περαιτζρω θ ακεραιότθτα του αγωγοφ. 

Θ καταςκευι του ςϊματοσ κα πρζπει να γίνεται ςε κατάλλθλθ πρζςα ζτςι ϊςτε το ςϊμα να 
είναι ζνα τεμάχιο μονοκόμματο, χωρίσ κολλιςεισ που μειϊνουν τθ διάρκεια τθσ ςζλασ ςε υγρά και 
διαβρωτικά εδάφθ.  

Οι ςζλεσ επιςκευισ κα πρζπει να φζρουν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για εξαςφάλιςθ τθσ γείωςθσ 
τθσ ςζλασ προσ αποφυγι φαινομζνων θλεκτρόλυςθσ.  

Θ καταςκευι των ςελλϊν κα είναι τζτοια που να επιτρζπει τθν: 

 Σφνδεςθ ςωλινων υπό γωνία μζχρι 7ο μοίρεσ. 

 Σφνδεςθ ςωλινων με διαφορετικι εξωτερικι διάμετρο μζςα ςτο όριο των 10mm. 

 Επιςκευι διαρροισ ςτθ ραφι θλεκτροκόλλθςθσ χαλφβδινων ςωλινων.  

 Επιςκευι διαρροισ ςτθ μοφφα μολυβδοςωλινων ι γαλβανιςμζνων ςωλινων 
υπερκαλφπτοντασ τθν υπάρχουςα μοφφα. 

Πλα τα μθ πλαςτικά ςθμεία των ςελϊν επιςκευισ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν κα 
πρζπει να απομακρφνονται από το ςϊμα τθσ ςζλασ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ, ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ απϊλειά τουσ κάτω από ςυνκικεσ πιζςεωσ, λάςπθσ κλπ. 

Οι ςζλεσ επιςκευισ πρζπει να ζχουν ζναν αρμό με 2 ι 3 βίδεσ ανάλογα με τθν πίεςθ και τθν 
διάμετρο. 

Οι ςζλεσ επιςκευισ κα διακζτουν μια ςειρά ανοξείδωτων βιδϊν οι οποίεσ κα είναι 

ςυγκολλθμζνεσ επί του ςϊματοσ. 
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Θ μεταφορά τθσ πίεςθσ ςτο μανδφα κα επιτυγχάνεται από τθν ορκογϊνια λάμα επί τθσ οποίασ 
εδράηονται τα παξιμάδια των βιδϊν και θ οποία μεταφζρει τθν πίεςθ κατά τθ ςφςφιξθ των βιδϊν ςτο 
ανοξείδωτο περίβλθμα τθσ ςζλασ και κατ’ επζκταςθ ςτο μανδφα. 

Με τθν προςφορά κα πρζπει να προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. για τθν χριςθ των ςελϊν ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου 
νεροφ.  

42. Συςτολικό ηιμπϊ φαιοφ χυτοςίδθρου για ςφνδεςθ ςωλινων αμίαντου με ςωλινεσ PVC (Ø = 
εςωτερικι διάμετροσ αμίαντου – εξωτερικι διάμετροσ PVC)  

Τα ςυςτολικά ηιμπϊ φαιοφ χυτοςίδθρου κα είναι κατάλλθλα για τθν ςφνδεςθ ςωλινων 
αμίαντου με ςωλινεσ PVC και κα φζρουν κατάλλθλθ βαφι, βίδεσ γαλβανιηζ και ελαςτικό δακτφλιο 
ςτεγανοποίθςθσ.  

43. Φλαντηοηιμπϊ ελατοφ χυτοςίδθρου ςωλινων PE/PVC με αγκφρωςθ, PN16 

Τα φλαντηοηιμπϊ κα εξυπθρετοφν τθν ζνωςθ φλαντηωτϊν εξαρτθμάτων με ςωλινεσ από 
διαφορετικά υλικά, κα φζρουν ςτο ζνα άκρο τουσ φλάντηα με διάτρθςθ ςφμφωνα με το EN 1092-2 και 
ςτο άλλο ςφνδεςμο ζνωςθσ διαφορετικϊν υλικϊν με κατάλλθλο ςφςτθμα αγκφρωςθσ, κα είναι 16 atm 
και κα επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ με ςωλινεσ διαφορετικϊν υλικϊν και με διαφορετικζσ εξωτερικζσ 
διαμζτρουσ (π.χ. ςωλινεσ από PVC, ελατό χυτοςίδθρο, χάλυβα, αμιαντοτςιμζντο κ.λπ.). 

Θ καταςκευι των ςυνδζςμων κα είναι τζτοια ϊςτε το ςφςτθμα ςφνδεςθσ, με τθν βοικεια 
ςυςτιματοσ αγκφρωςθσ και ειδικϊν δακτυλίων ςτεγανοποίθςθσ, κα εξαςφαλίηει: 

 Τον αυτόνομο χειριςμό του άκρου του ςυνδζςμου, επιτρζποντασ ανεξάρτθτθ εφαρμογι του 
εξαρτιματοσ ςτον αντίςτοιχο ςωλινα. 

 Τθν ςτακερι ςυγκράτθςθ των ςωλινων και κα εμποδίηει τθν αξονικι ολίςκθςθ - 

μετατόπιςθ τουσ. 

 Ρλιρθ ςτεγανοποίθςθ. 

 Ελάχιςτθ γωνιακι απόκλιςθ των ςωλινων. 

Ο ςφνδεςμοσ ζνωςθσ διαφορετικϊν υλικϊν με ςφςτθμα αγκφρωςθσ, του φλαντηοηιμπϊ, κα ζχει 
ςτο άκρο του: 

 Κατάλλθλο ςφςτθμα αγκφρωςθσ, το οποίο κα επιτυγχάνει πλιρθ ςτεγανοποίθςθ, ικανό να 
μεταβάλει τθν διάμετρό του με ςκοπό να μπορεί να ςυνδζει – ςυγκρατεί μεγάλου εφρουσ 
διαμζτρων ςωλινεσ. 

 Δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ, που κα εξαςφαλίηει πλιρθ ςτεγανοποίθςθ. 

Ρροτεινόμενα υλικά καταςκευισ των φλαντηοηιμπϊ περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εξάρτθμα Υλικό Ρρότυπο 

Δακτφλιοι ςφράγιςθσ Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Σϊμα Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Στεγανοποίθςθ 
Ελαςτομερζσ ςυνκετικό 

καουτςοφκ 
EN 681-1 

Ζλαςμα αγκφρωςθσ Χάλυβασ  ι ορείχαλκοσ ΕΝ 10263 ι ΕΝ 12164 

Βίδεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Ραξιμάδια Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 
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οδζλεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Βαφι 
Εποξεικι Βαφι για πόςιμο 

νερό                                            
DIN 30677 

Τα φλαντηοηιμπϊ κα διακζτουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα 
μεταφοράσ πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. 

44. Φλαντηοηιμπϊ ελατοφ χυτοςίδθρου χωρίσ αγκφρωςθ, PN16 

Θ καταςκευι των φλαντηοηιμπϊ κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ ςωλινων από διαφορετικά υλικά, με 
διάφορεσ εξωτερικζσ διαμζτρουσ (π.χ. ςωλινεσ από PVC, ελατό χυτοςίδθρο, χάλυβα και 
αμιαντοτςιμζντο κ.λπ.), με όλα τα αντίςτοιχα φλαντηωτά εξαρτιματα 16 atm. 

Ο ςφνδεςμοσ ζνωςθσ ςωλινων διαφορετικϊν υλικϊν του φλαντηοηιμπϊ, κα ζχει κατάλλθλο 
δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ που κα εξαςφαλίηει πλιρθ ςτεγανοποίθςθ και ελάχιςτθ γωνιακι απόκλιςθ 
των ςωλινων. 

Ρροτεινόμενα  υλικά καταςκευισ των φλαντοηιμπϊ περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εξάρτθμα Υλικό Κϊδικασ 

Δακτφλιοι 
ςφράγιςθσ 

Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Σϊμα Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Στεγανοποίθςθ 
Ελαςτομερζσ ςυνκετικό 

καουτςοφκ 
EN 681-1 

Βίδεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Ραξιμάδια Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

οδζλεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Βαφι Εποξεικι Βαφι για πόςιμο νερό                                            DIN 30677 

Τα φλαντηοηιμπϊ κα διακζτουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα 
μεταφοράσ πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. 

45. Ενωτικόσ ςφνδεςμοσ (Ηιμπϊ) ελατοφ χυτοςίδθρου με αγκφρωςθ, PN16 

Οι ςφνδεςμοι ζνωςθσ διαφορετικϊν υλικϊν με κατάλλθλο ςφςτθμα αγκφρωςθσ, κα είναι 16atm 
και κα επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ μεταξφ τουσ ςωλινων διαφορετικϊν υλικϊν, με  διαφορετικζσ 
εξωτερικζσ διαμζτρουσ (π.χ. ςωλινεσ από PVC, ελατό χυτοςίδθρο, χάλυβα, αμιαντοτςιμζντο κ.λπ.). 

Θ καταςκευι των ςυνδζςμων κα είναι τζτοια ϊςτε το ςφςτθμα ςφνδεςθσ, με τθν βοικεια 
ςυςτιματοσ αγκφρωςθσ και ειδικϊν δακτυλίων ςτεγανοποίθςθσ, κα εξαςφαλίηει: 

 Τον αυτόνομο χειριςμό του άκρου του ςυνδζςμου, επιτρζποντασ ανεξάρτθτθ εφαρμογι του 
εξαρτιματοσ ςτον αντίςτοιχο ςωλινα. 

 Τθν ςτακερι ςυγκράτθςθ των ςωλινων και κα εμποδίηει τθν αξονικι ολίςκθςθ - 
μετατόπιςθ τουσ. 

 Ρλιρθ ςτεγανοποίθςθ. 

 Ελάχιςτθ γωνιακι απόκλιςθ των ςωλινων. 

Ο ςφνδεςμοσ ζνωςθσ διαφορετικϊν υλικϊν με ςφςτθμα αγκφρωςθσ  κα ζχει ςτο κάκε άκρο 

του: 
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 Κατάλλθλο ςφςτθμα αγκφρωςθσ, το οποίο κα επιτυγχάνει πλιρθ ςτεγανοποίθςθ, ικανό να 
μεταβάλει τθν διάμετρό του με ςκοπό να μπορεί να ςυνδζει – ςυγκρατεί μεγάλου εφρουσ 
διαμζτρων ςωλινεσ. 

 Δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ, που κα εξαςφαλίηει πλιρθ ςτεγανοποίθςθ. 

Ρροτεινόμενα υλικά καταςκευισ των ςυνδζςμων περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εξάρτθμα Υλικό Ρρότυπο 

Δακτφλιοι 
ςφράγιςθσ 

Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Σϊμα Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Στεγανοποίθςθ 
Ελαςτομερζσ ςυνκετικό 

καουτςοφκ 
EN 681-1 

Ζλαςμα αγκφρωςθσ Χάλυβασ ι ορείχαλκοσ ΕΝ 10263 ι ΕΝ 12164 

Βίδεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Ραξιμάδια Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

οδζλεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Βαφι 
Εποξεικι Βαφι για πόςιμο 

νερό                                            
DIN 30677 

Οι ςφνδεςμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι κατά EN 14525 και EN 545 και κα διακζτουν 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. 

46. Ενωτικόσ ςφνδεςμοσ (Ηιμπϊ) ελατοφ χυτοςίδθρου μεγάλων ανοχϊν χωρίσ αγκφρωςθ, PN16 

Οι ςφνδεςμοι ζνωςθσ διαφορετικϊν υλικϊν (Multimaterial Joints) κα είναι 16atm και κα 
επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ μεταξφ τουσ ςωλινων διαφορετικϊν υλικϊν, με  διαφορετικζσ εξωτερικζσ 
διαμζτρουσ (π.χ. ςωλινεσ από PVC, ελατό χυτοςίδθρο, χάλυβα, αμιαντοτςιμζντο κ.λπ.). 

Ο κάκε ςφνδεςμοσ ζνωςθσ ςωλινων διαφορετικϊν υλικϊν του φλαντηοηιμπϊ, κα ζχει 
κατάλλθλουσ δακτυλίουσ ςτεγανοποίθςθσ που κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανοποίθςθ και ελάχιςτθ 
γωνιακι απόκλιςθ των ςωλινων. 

Ρροτεινόμενα υλικά καταςκευισ των ςυνδζςμων περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εξάρτθμα Υλικό Κϊδικασ 

Δακτφλιοι ςφράγιςθσ Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Σϊμα Ελατόσ χυτοςίδθροσ                      DIN EN 1563 

Στεγανοποίθςθ 
Ελαςτομερζσ ςυνκετικό 

καουτςοφκ 
EN 681-1 

Βίδεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Ραξιμάδια Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

οδζλεσ Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ ΕΝ 10088 

Βαφι 
Εποξεικι Βαφι για πόςιμο 

νερό                                            
DIN 30677 
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Οι ςφνδεςμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι κατά EN 14525 και EN 545 και κα διακζτουν 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ από 
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. 

47. Φλάντηα μεταλλικι – για λαιμό φλάντηασ PE, DIN2576, PN16 

Οι φλάντηεσ κα είναι μεταλλικζσ κατάλλθλεσ για λαιμό φλάντηασ Ε κατά DIN2576, PN16. 

48. Φλάντηα μεταλλικι τυφλι, DIN2527, PN16 

Οι φλάντηεσ κα είναι μεταλλικζσ τυφλζσ κατά DIN2527, PN16. 

49. Φλάντηα μεταλλικι βιδωτι, DIN2566, PN16 

Οι φλάντηεσ κα είναι μεταλλικζσ βιδωτζσ κατά DIN2566, PN16. 

 
Άρθρο 5ο 

Σρόποσ εκτζλεςησ 
5.1. Τα υλικά κα παραδίδονται ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ ςτθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ςε 

χϊρο κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθν αςφαλι αποκικευςθ τουσ. Τα υλικά κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο εντόσ 
ζξι (6) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ παραγγελίασ. 

5.2. Αρμόδια για τθν παραλαβι των υλικϊν είναι θ επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με τισ 
ςυςτάςεισ τθσ οποίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ο ανάδοχοσ. 

5.3. Στθ περίπτωςθ που τα υπό παραλαβι υλικά δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ 
του αναδόχου και υπάρχουν διαφορζσ ι αποκλίςεισ από αυτοφσ ι, παρατθρικθκαν αδικαιολόγθτεσ, 
πζραν του προβλεπόμενου χρόνου παράδοςι τουσ, κακυςτεριςεισ, τότε ιςχφον οι προβλζψεισ των 
άρκρων 7 και 8 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων περί του χρόνου παράδοςθσ των υλικϊν και περί 

ζκπτωςθσ αναδόχου. 

 

Άρθρο 6ο 
Χρονική διάρκεια 

6.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) μινεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των 
υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Καβάλα, 21 -07-2020 

Ο ςυντάξασ 
 
 
 
 
 

Δρ. Δεμεςοφκα Ολυμπία 
Μθχανικόσ Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ, ΡΕ 

Θεωρικθκε 
Ο Ρροϊςτάμενοσ 

Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
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