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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

1.1. Η παροφςα αφορά τθν «προμικεια ςωλινων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
υγκεκριμζνα προβλζπεται θ προμικεια των απαραίτθτων ςωλινων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

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

α. Σου ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191). 

β. Σου ν. 3463/2006. 

γ. Σου ν. 4412/2016.  

  

Άρθρο 3ο 
Προχποθζςεισ – Γενικοί όροι 

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

 3.2. Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ Εκνικζσ προδιαγραφζσ 
(πρότυπα ΕΛΟΣ) 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 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ε.ΣΕ.Π. 
(Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-07-2012) κακϊσ και με τθν υπ. αρικμ. οικ. 14097/757/2012 Τπουργικι 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. Οι υπό προμικεια ςωλινεσ 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. Η 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. Οι υπό προμικεια ςωλινεσ 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. Σο πιςτοποιθτικό 
καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε.  

3.5. Όλοι 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 
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ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα ιςχφοντα πρότυπα και τισ απαιτιςεισ του παρόντα 
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 «Σεχνικι Προςφορά», περιζχει, με ποινι αποκλειςμοφ, τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, και ειδικότερα: 

α. Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 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 ςωλινων (καταςκευαςτισ, τφποσ, είδοσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά κ.α.). το 
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 ςωλινων. 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. Οι ςωλινεσ 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. Όλα 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 ςωλινων ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ τουσ μζχρι τθν 
αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Άρθρο 4ο 
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

1. ωλινασ φδρευςθσ των 6m από ςκλθρό PVC-U (χρϊματοσ γκρι ςκοφρο) κομπλζ, κατά ISO 1452, 
PN 16atm 

Η ποιότθτα των ςωλινων και των εξαρτθμάτων 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. 

Όλα τα υπό προμικεια υλικά από ςκλθρό PVC-U πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.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 
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ενδοδαπζδια κζρμανςθ, κακϊσ και με τθν εγκφκλιο με αρικμ. πρωτ. οικ. 5817/2θ ΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-
2013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

Οι ςωλινεσ 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. 

Οι ςωλινεσ πρζπει να δζχονται κοπι και διάτρθςθ, να είναι ευκφγραμμοι και να ζχουν κατά το 
δυνατό κυκλικι κάκετθ τομι, με άκρα κομμζνα κάκετα ςτον άξονα του ςωλινα χωρίσ να παρουςιάηουν 
κραφςματα και ανωμαλίεσ επεξεργαςίασ. 

ωλινεσ, ςυνδζςεισ και ειδικά τεμάχια 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).  Σο υλικό 
καταςκευισ πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από φυςαλλίδεσ, κοιλότθτεσ και ανομοιογζνειεσ. Η 

εςωτερικι και εξωτερικι επιφάνεια του ςωλινα πρζπει να είναι λεία χωρίσ καμία ανωμαλία. 

Οι ςωλινεσ καταςκευάηονται ςε μικθ 6m, επιτρεπόμενθ απόκλιςθ +10mm (ςε 10οC). Οι 
επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ βαρϊν, κατά DIN 8062, είναι 8% προσ τα κάτω για κάκε χωριςτό ςωλινα και 
για ςφνολο 100 ςωλινων (φορτίο), 5%. Επιπλζον, κα φζρουν ςε κάκε τεμάχιο επικολλθμζνθ λωρίδα 
χάρτου με το ςιμα του καταςκευαςτι, τον τφπο του υλικοφ, τθν εξωτερικι διάμετρο ςε χιλιοςτά και τθ 
ςειρά. Σα ςτοιχεία αυτά μπορεί να επιςθμαίνονται επί του ςωλινα με ανεξίτθλο χρϊμα ι ανάγλυφα. 

Οι ςωλινεσ PVC κα είναι άνευ ραφισ και κα ςυνδζονται μεταξφ των διϋ ενςωματωμζνων 
ςυνδζςμων τφπου υποδοχισ εκ του αυτοφ υλικοφ. Η ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ κα επιτυγχάνεται με 
τθν χριςθ ελαςτικϊν δακτυλίων. 

Για τθν παραγωγι ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ι 
ςυνκετικό ελαςτικό ι μίγμα αυτϊν. Σο υλικό πρζπει να είναι αβλαβζσ από τοξικολογικισ άποψθσ και 

να μθν μεταβάλλει τισ οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του φδατοσ. Οι δακτφλιοι πρζπει να είναι 
βουλκανιςμζνοι και να μθν υφίςταται αποκείωςθ. Να είναι επίςθσ ομοιογενείσ και ελεφκεροι 
εγκλειςμάτων αζροσ,  ορατϊν πόρων, χαραγϊν και εξογκωμάτων που να επθρεάηουν τθν λειτουργία 
του δακτυλίου. Σζλοσ να είναι ςτακεροί ζναντι όλων των ουςιϊν που περιζχονται ςτο νερό και των 
βακτθριδίων. Η μορφι του δακτυλίου πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτα θ 
ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου. Σο πάχοσ του τοιχϊματοσ των ενςωματωμζνων ςυνδζςμων τφπου 
υποδοχισ ςτεγανοφμενων δια ελαςτικϊν δακτυλίων, πρζπει να είναι κατά ελάχιςτα τζτοιοσ ϊςτε ο 
ςφνδεςμοσ να ανταποκρίνεται ςτισ αυτζσ απαιτιςεισ αντοχϊν, οι οποίεσ ιςχφουν και για τον ςωλινα. 

Σο ποςό των παραδιδόμενων ελαςτικϊν δακτυλίων κα είναι μεγαλφτερο κατά 2% του 
ςυνολικοφ απαιτοφμενου αρικμοφ τθσ ςχετικισ προσ τοφτο δαπάνθσ περιλαμβανομζνθσ ςτθν τιμι 
προμικειασ. 

2. ωλινασ αποχζτευςθσ των 3m από ςκλθρό PVC-U (χρϊματοσ γκρι ανοιχτό), κατά ΕΛΟΣ EN 1329 

Η ποιότθτα των ςωλινων και των εξαρτθμάτων 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 ΕΛΟΣ EN 1329. 

Οι ςωλινεσ 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 
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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. 

Οι ςωλινεσ πρζπει να δζχονται κοπι και διάτρθςθ, να είναι ευκφγραμμοι και να ζχουν κατά το 

δυνατό κυκλικι κάκετθ τομι, με άκρα κομμζνα κάκετα ςτον άξονα του ςωλινα χωρίσ να παρουςιάηουν 
κραφςματα και ανωμαλίεσ επεξεργαςίασ. 

Οι ςωλινεσ πρζπει να παράγονται και να ελζγχονται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ 686/Β. Σο 
μικοσ των ςωλινων κα είναι 3m με το ζνα άκρο διαμορφωμζνο ςε μοφφα – ποτιρι, που κα μπορεί να 
ςυγκολλθκεί με ειδικι κόλλα ςυγκόλλθςθσ για PVC. Σο χρϊμα κα είναι ανοιχτό γκρι.  

3. ωλινασ αποχζτευςθσ των 6m από PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, κομπλζ 
(χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ αποχζτευςθσ PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, πρζπει να 
ανταποκρίνονται προσ τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 1401, ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1, DIN 8061 και DIN 19534. Σο χρϊμα 
των ςωλινων κα είναι πορτοκαλί κατά RAL 8023.  

Οι ςωλινεσ κα παραδίδονται ςε τεμάχια ωφζλιμου μικουσ 6m, κα φζρουν δε ςε κάκε τεμάχιο 

επικολλθμζνθ λωρίδα χάρτου με το ςιμα του καταςκευαςτι, τον τφπο του υλικοφ, τθν εξωτερικι 
διάμετρο ςε χιλ. και τθ ςειρά. Σα ςτοιχεία αυτά μπορεί να επιςθμαίνονται επί του ςωλινα με ανεξίτθλο 
χρϊμα ι ανάγλυφα.  

Οι ςωλινεσ κα είναι άνευ ραφισ και κα ςυνδζονται μεταξφ των διϋ ενςωματωμζνων ςυνδζςμων 
τφπου υποδοχισ εκ του αυτοφ υλικοφ. Η ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ κα επιτυγχάνεται με τθν χριςθ 
ελαςτικϊν δακτυλίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτθν προμικεια των ςωλινων. Σο πάχοσ του 
τοιχϊματοσ των ενςωματωμζνων ςυνδζςμων τφπου υποδοχισ ςτεγανοφμενων δια ελαςτικϊν 
δακτυλίων, πρζπει να είναι κατά ελάχιςτα τζτοιοσ ϊςτε ο ςφνδεςμοσ να ανταποκρίνεται ςτισ αυτζσ 
απαιτιςεισ αντοχϊν, οι οποίεσ ιςχφουν και για τον ςωλινα. Για τθν παραγωγι ελαςτικϊν δακτυλίων 
ςτεγανότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ι ςυνκετικό ελαςτικό ι μίγμα αυτϊν. Οι δακτφλιοι 
πρζπει να είναι ομοιογενείσ και ελεφκεροι εγκλειςμάτων αζροσ, ορατϊν πόρων, χαραγϊν και 
εξογκωμάτων επθρεαηόντων τθν λειτουργία του δακτυλίου. Η μορφι του δακτυλίου πρζπει να είναι 

τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτα θ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου.  

Η προμικεια των ςωλινων κα περιλαμβάνει και τουσ αντίςτοιχουσ ελαςτικοφσ δακτυλίουσ για 
PVC. Σο ποςό των παραδιδόμενων ελαςτικϊν δακτυλίων κα είναι μεγαλφτερο κατά 2% του ςυνολικοφ 
απαιτοφμενου αρικμοφ τθσ ςχετικισ προσ τοφτο δαπάνθσ περιλαμβανομζνθσ ςτθν τιμι προμικειασ. 

4. ωλινασ φδρευςθσ πολυαικυλενίου ΡΕ 100 3θσ γενιάσ (χρϊματοσ μπλε), με ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ αντοχι MRS = 10MPa, με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ EN 12201-2, PN 10atm & 
PN 12,5atm 

Η ποιότθτα των ςωλινων και των εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) 
PE 100 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 τα 
πρότυπα EN 12201. 

Όλα τα υπό προμικεια υλικά από HDPE PE 100 πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.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 ΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-
2013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 
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Οι ςωλινεσ κα είναι από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 3θσ γενιάσ (ςσ 8.0, MRS 10, PE 100) 
κατά EN 12201-2, PN 10atm & PN 12,5atm, μπλε χρϊματοσ κατάλλθλοι για τθ διανομι πόςιμου νεροφ. 
Ο κακοριςμόσ των διαςτάςεων κα γίνεται με βάςθ τισ κατθγορίεσ SDR 17 και SDR 13.6 αντίςτοιχα. 

Η πρϊτθ φλθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι τουσ κα είναι HDPE, PE 100, MRS 10, 
μπλε χρϊματοσ, κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςωλινων μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Η ονομαςτικι πυκνότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ, μετρθμζνθ ςε κερμοκραςία 23οC κα πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ από 0,930 gr/cm3. 

Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ προςκζτων ςτθν πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι των ςωλινων. 

Οι ςωλινεσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ:  

 DIN 16934:                     ωσ προσ τη χημική αντίςταςη 

 DIN 8074 (1ομζροσ):             ωσ προσ τισ διαςτάςεισ 

 DIN 8075 (2ομζροσ):           ωσ προσ τον ζλεγχο ποιότητασ 

 DIN 16932:    ωσ προσ τη μζθοδο και τισ απαιτήςεισ για την 

αυτογενή ςυγκόλληςη των ςωλήνων 

 DIN 4279 (1ο ζωσ 8ομζροσ): ωσ προσ τισ δοκιμζσ πίεςησ 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο (2) ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ 
ανά μζτρο μικουσ ςωλινα, οι οποίεσ κα ζχουν τθν μορφι «ΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΤ HDPE/Ø..Χ.. PN.. XXXX 
YYYY», όπου: 

 HDPE: πολυαιθυλζνιο υψηλήσ πυκνότητασ 

 Ø..Χ..:     Ø εξωτερική διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ 

 PN..: ονομαςτική πίεςη ςε atm 

 XXXX: όνομα καταςκευαςτή 

 YYYY: χρόνοσ παραγωγήσ από την μία πλευρά και αφξων  αριθμόσ μήκουσ 
ςωλήνα από την αντιδιαμετρική 

Οι ςυγκεκριμζνοι ςωλινεσ κα διακζτουν πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι τθσ πρϊτθσ φλθσ με 
επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και prospectus όπου φαίνεται θ ςφνκεςι τθσ, θ 
ονομαςτικι τθσ πυκνότθτα, ο δείκτθσ ροισ (MFI), θ τάςθ εφελκυςμοφ ςτο όριο διαρροισ, θ τάςθ 
κραφςθσ και οι αντίςτοιχεσ επιμθκφνςεισ, κακϊσ και θ τάςθ ς. 

Ο καταςκευαςτισ πρζπει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που προβλζπονται από 
το πρότυπο EN 12201-2 ςτουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ για να εξαςφαλιςκοφν τα προδιαγραφόμενα 
μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των ςωλινων ςε 
υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ μεταβολζσ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκιςει τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ είτε με το δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε 

κατάλλθλο ςυνεργάτθ τθσ. 

Επί τόπου ςτα ζργα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οι ςωλινεσ κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό 
οφκαλμό και κα ελζγχονται για αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ κλπ. Θα 
ελζγχεται επίςθσ θ πιςτότθτα τθσ κυκλικισ διατομισ (ovality) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
πρότυπο EN 12201-2. 

τθν περίπτωςθ που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία απόκλιςθσ από τθν παροφςα τεχνικι 
προδιαγραφι, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει επιπλζον εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ 
προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν καταλλθλότθτα ι μθ των ςωλινων. ωλινεσ που παρουςιάηουν 
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αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ κα απορρίπτονται με το κόςτοσ 
αντικατάςταςθσ να βαρφνει τον προμθκευτι. 

Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταφορά, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με τάπεσ 

αρςενικζσ από LDPE και κα είναι ςυςκευαςμζνοι (1m x 1m x το μικοσ) κατά τζτοιο τρόπο, που να 
μποροφν να αποκθκεφονται κακ’ φψοσ. τθν περίπτωςθ, που οι αγωγοί βρίςκονται ςε κουλοφρεσ, τότε 
θ εςωτερικι διάμετροσ κα ιςοφται με τθν ονομαςτικι διάμετρο επί 20 φορζσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν αντικειμζνων 
κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι ςυςκευαςίεσ των ςωλινων 
κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με κατάλλθλουσ ιμάντεσ. 

Οι ςωλινεσ ςτο εργοςτάςιο να είναι αποκθκευμζνοι ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ι από 
τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ ςωλινων για χρονικό διάςτθμα πζραν 
των δφο ετϊν. 

5. ωλινασ φδρευςθσ πολυαικυλενίου ΡΕ 80 2θσ γενιάσ (χρϊματοσ μπλε), με ελάχιςτθ 

απαιτοφμενθ αντοχι MRS=8MPa, με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ EN 12201-2, PN 16atm & PN 
20atm 

Η ποιότθτα των ςωλινων και των εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) 
PE 80 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 τα 
πρότυπα EN 12201. 

Όλα τα υπό προμικεια υλικά από HDPE PE 80 πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.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 ΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-

2013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

Οι ςωλινεσ κα είναι από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 2θσ γενιάσ (ςσ 6.3, MRS 8, PE 80) 
κατά EN 12201-2, PN 16atm & PN 20atm (DN 18), μπλε χρϊματοσ κατάλλθλοι για τθ διανομι πόςιμου 
νεροφ. Ο κακοριςμόσ των διαςτάςεων να γίνεται τισ κατθγορίεσ SDR 9 και SDR 7.4 αντίςτοιχα. 

Η πρϊτθ φλθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι τουσ κα είναι HDPE, PE 80, MRS 8, μπλε 
χρϊματοσ, κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςωλινων μεταφοράσ πόςιμου νεροφ. 

Η ονομαςτικι πυκνότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ, μετρθμζνθ ςε κερμοκραςία 23οC κα πρζπει να είναι 
μεγαλφτερθ από 0,930 gr/cm3. 

Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ προςκζτων ςτθν πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι των ςωλινων. 

Οι ςωλινεσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ:  

 DIN 16934:                     ωσ προσ τη χημική αντίςταςη 

 DIN 8074 (1ομζροσ):             ωσ προσ τισ διαςτάςεισ 

 DIN 8075 (2ομζροσ):           ωσ προσ τον ζλεγχο ποιότητασ 

 DIN 16932:    ωσ προσ τη μζθοδο και τισ απαιτήςεισ για την 
αυτογενή ςυγκόλληςη των ςωλήνων 

 DIN 4279 (1ο ζωσ 8ομζροσ): ωσ προσ τισ δοκιμζσ πίεςησ 
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Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο (2) ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ 
ανά μζτρο μικουσ ςωλινα, οι οποίεσ κα ζχουν τθν μορφι «ΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΤ HDPE/ Ø..Χ.. PN.. XXXX  
YYYY», όπου: 

 HDPE: πολυαιθυλζνιο υψηλήσ πυκνότητασ 

 Ø..Χ..:     Ø εξωτερική διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ 

 PN..: ονομαςτική πίεςη ςε atm 

 XXXX: όνομα καταςκευαςτή 

 YYYY: χρόνοσ παραγωγήσ από την μία πλευρά και αφξων  αριθμόσ μήκουσ 
ςωλήνα από την αντιδιαμετρική 

Οι ςυγκεκριμζνοι ςωλινεσ κα διακζτουν πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι τθσ πρϊτθσ φλθσ με 
επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και prospectus όπου φαίνεται θ ςφνκεςι τθσ, θ 
ονομαςτικι τθσ πυκνότθτα, ο δείκτθσ ροισ (MFI), θ τάςθ εφελκυςμοφ ςτο όριο διαρροισ, θ τάςθ 
κραφςθσ και οι αντίςτοιχεσ επιμθκφνςεισ, κακϊσ και θ τάςθ ς. 

 καταςκευαςτισ πρζπει να εκτελζςει όλουσ τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ που προβλζπονται από 
το πρότυπο EN 12201-2 ςτουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ για να εξαςφαλιςκοφν τα προδιαγραφόμενα 
μθχανικά και φυςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι προδιαγραφόμενεσ αντοχζσ των ςωλινων ςε 
υδροςτατικζσ φορτίςεισ και χθμικζσ μεταβολζσ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκιςει τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ είτε με το δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε 
κατάλλθλο ςυνεργάτθ τθσ. 

Επί τόπου ςτα ζργα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οι ςωλινεσ κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό 
οφκαλμό και κα ελζγχονται για αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ κλπ. Θα 
ελζγχεται επίςθσ θ πιςτότθτα τθσ κυκλικισ διατομισ (ovality) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
πρότυπο EN 12201-2 . 

τθν περίπτωςθ που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία απόκλιςθσ από τθν παροφςα τεχνικι 
προδιαγραφι, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει επιπλζον εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ 
προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν καταλλθλότθτα ι μθ των ςωλινων. ωλινεσ που παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ κα απορρίπτονται με το κόςτοσ 
αντικατάςταςθσ να βαρφνει τον προμθκευτι. 

Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταφορά, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με τάπεσ 
αρςενικζσ από LDPE και κα είναι ςυςκευαςμζνοι (1m x 1m x το μικοσ) κατά τζτοιο τρόπο, που να 
μποροφν να αποκθκεφονται κακ’ φψοσ. τθν περίπτωςθ, που οι αγωγοί βρίςκονται ςε κουλοφρεσ, τότε 
θ εςωτερικι διάμετροσ κα ιςοφται με τθν ονομαςτικι διάμετρο επί 20 φορζσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν αντικειμζνων 
κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι ςυςκευαςίεσ των ςωλινων 
κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με κατάλλθλουσ ιμάντεσ. 

Οι ςωλινεσ ςτο εργοςτάςιο να είναι αποκθκευμζνοι ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ι από 
τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ ςωλινων για χρονικό διάςτθμα πζραν 
των δφο ετϊν. 

6. ωλινασ αποχζτευςθσ των 6m από HDPE διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ, SN8, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 
13476 

Η ποιότθτα των ςωλινων και των εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) 
υπόκειται ςτον ζλεγχο των διαφόρων κρατικϊν οργανιςμϊν και κακορίηεται από τα εκνικά αλλά και τα 
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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 ΕΛΟΣ ΕΝ 

13476. 

Οι ςωλινεσ αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων κα είναι από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE), διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι επιφάνεια, δακτυλιοειδοφσ 
ακαμψίασ SN8 (EN ISO 9969). 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), 
κατά EN ISO 9969, θ οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ 
SN = ring stiffness class = κατθγορία δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι 
διάμετρο DN. φμφωνα με το πρότυπο EN 13746, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ 
εξωτερικι (DN/OD, outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, internal diameter). 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων ι γάντηων ι άλλων αιχμθρϊν αντικειμζνων 
κατά τθν μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ ι οι ςυςκευαςίεσ των ςωλινων 
κα μεταφζρονται και κα φορτοεκφορτϊνονται με κατάλλθλουσ ιμάντεσ. 

Οι ςωλινεσ ςτο εργοςτάςιο να είναι αποκθκευμζνοι ςε καλά αεριςμζνουσ και ςτεγαςμζνουσ 
χϊρουσ ϊςτε να προφυλάςςονται από τθν θλιακι ακτινοβολία, από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ι από 
τισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Δεν επιτρζπεται θ αποκικευςθ ςωλινων για χρονικό διάςτθμα πζραν 
των δφο ετϊν. 

7. Γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ φδρευςθσ των 6m με ραφι DIN 2440, βαρζωσ τφπου (πράςινθ 
ετικζτα) EN 10255 από χάλυβα St33 κατά DIN 1626 

Σο μικοσ των ςωλινων κα είναι 6m με τα άκρα διαμορφωμζνα με κωνικά εξωτερικά 
ςπειρϊματα ςφμφωνα με το EN 10226-1. 

Η διαδικαςία γαλβανίςματοσ των ςιδθροςωλινων κα είναι γίνεται ςφμφωνα με το πρότυπο EN 
10240. 

Οι ακόλουκοι ζλεγχοι εκτελοφνται ζτςι ϊςτε το τελικό προϊόν να πλθροί τισ απαιτιςεισ των 
προτφπων ΕN 10255 (ωλινα ΤΒΣ): 

 Αντίδραςθ ςτθν φωτιά. 

 Ζλεγχοσ μθχανικϊν ιδιοτιτων - τεςτ εφελκυςμοφ. 

 Χθμικι ςφςταςθ. 

 Σεςτ διαρροισ / υδροςτατικι δοκιμι. 

 Ζλεγχοσ διαςτάςεων των ςωλινων και του πάχουσ γαλβανίςματοσ δειγματολθπτικά.  

 Οπτικόσ ζλεγχοσ. 

 

Άρθρο 5ο 
Σρόποσ εκτζλεςησ 

5.1. Σα υλικά κα παραδίδονται ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ ςτθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., ςε 
χϊρο κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθν αςφαλι αποκικευςθ τουσ. Σα υλικά κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.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.Τ.Α.Κ., με τισ 
ςυςτάςεισ τθσ οποίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ο ανάδοχοσ. 
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5.3. τθ 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. Η 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, 26-06-2020 

Ο υντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Σ.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Δρ. Δεμεςοφκα Ολυμπία 
Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ, ΠΕ 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

 

 

 

 


