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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Προμικεια υλικϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» 

 
Άρκρο 1ο 

Ανακζτων φορζασ - Κφριοσ τθσ προμικειασ - τοιχεία επικοινωνίασ 

1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 
(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Η Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 

Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Προμικεια υλικϊν 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», του ν.  3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 
4412/2016 και του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρκρο 3ο 
Αντικείμενο προμικειασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ «Προμικεια υλικϊν φδρευςθσ - 
αποχζτευςθσ». 

3.2. Η δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων 
πεντακοςίων εξιντα δφο ευρϊ και ενενιντα πζντε λεπτϊν  (8.562,95 €) πλζον Φ.Π.Α. 24%, 
δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων εξακοςίων δζκα οκτϊ ευρϊ και ζξι λεπτϊν 
(10.618,06 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Κ.Α. 25.05.01 και Κ.Α. 
54.00.00). 

 

http://www.deyakav.gr/
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Άρκρο 4ο 
Είδοσ τθσ διαδικαςίασ - Κριτιρια ανάκεςθσ 

4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 
τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, και 
κριτιρια τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν 
οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 

5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 13/07/2020 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 
14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 
Άρκρο 6ο 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρκρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτθσ – Πρόςκλθςθ 

7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 
του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 

κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Σο ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί). 

β. Η οικονομικι προςφορά. 

γ. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

δ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

ε. Η τεχνικι ζκκεςθ.  
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ςτ. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 8ο 
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν 

8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 

Άρκρο 9ο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο 
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρκρο 10ο 
Εγγυιςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, δεν προβλζπεται 

κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ. 

 

Άρκρο 11ο 
Τποβολι φακζλου προςφοράσ 

11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 
περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν 
προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 

αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ». 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 
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 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο.  

11.5. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ςυνολικι αμοιβι τθσ προμικειασ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο 
τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ο οποίοσ αναγράφεται ξεχωριςτά. 

11.6. τθν τιμι προςφοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα 

μεταφοράσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ 
τουσ μζχρι τθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

  

Άρκρο 12ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

12.1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 

μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 
Άρκρο 13ο 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 

τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα 

πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ 
ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ,  

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ άρκρου υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρκρο 14 ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςθσ 
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 

του ν. 4412/2016. 

14.2. Σόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., επί τθσ 
οδοφ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201 Καβάλα. 

14.3. Σα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

14.4. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

14.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Η παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Η παραλαβι των 
υλικϊν τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με τθν 
ζκδοςθ αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται 
τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
(μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον 
το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Σο κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον 
προμθκευτι. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ 
ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

 
Άρκρο 15ο 

Σρόποσ πλθρωμισ 
15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 

υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
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15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 19-06-2020 

Ο υντάξασ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ  

Ανάπτυξθσ και Προγραμματιςμοφ 
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ.  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

αμψοφνογλου Μερόπθ Άννα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

«Προμικεια υλικϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» 

1.1. τθ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεδομζνου ότι κακθμερινά προκφπτει θ ανάγκθ αποκατάςταςθσ 
βλαβϊν (λόγω παλαιότθτασ δικτφων κ.α.), ςυντιρθςθσ και επζκταςθσ δικτφων, ςυνδζςεων 
ιδιωτικϊν παροχϊν κ.α., υπάρχει ανάγκθ για τθν προμικεια διάφορων υλικϊν φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ (ςωλινεσ, μοφφεσ, γωνιζσ, ςζλεσ, ρακόρ, ςυςτολζσ, βάνεσ κ.α.). 

1.2. 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.  

1.3. Με τθν υποβολι κάκε προςφοράσ κα υποβάλλονται και τα κάτωκι απαιτοφμενα 
ζγγραφα / πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τα ιςχφοντα πρότυπα: 

 α. Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ISO 9001:2008 (ι 9001:2015) του 
εργοςταςίου καταςκευισ των προςφερόμενων υλικϊν. 

 β. Πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ / ελζγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου 
νεροφ (για υλικά φδρευςθσ). 

 γ. Πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ι / και εκκζςεισ δοκιμϊν των προςφερόμενων υλικϊν. 

1.4. Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερκζντα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
(πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, καταλλθλότθτασ, ποιότθτασ κ.τ.λ.) πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ υποβάλλονται 
με ευκφνθ του υποψιφιου αναδόχου, ο οποίοσ με τθν υποβολι τουσ εγγυάται ότι αυτά είναι 
ζγκυρα και βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ. 

1.5. 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. 

1.6. Σα παραδιδόμενα υλικά κα παραδίδονται ςε ενδεδειγμζνεσ ςυςκευαςίεσ και κα 
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα μικροχλικά (π.χ. βίδεσ, περικόχλια) τα οποία και κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. 

1.7. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 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. 

1.8. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 
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1.9. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια υλικϊν είναι οι κάτωκι: 

Α.1. 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 
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, μπλε χρϊματοσ κατάλλθλοι για τθ διανομι πόςιμου νεροφ. 

Ο κακοριςμόσ των διαςτάςεων κα γίνεται με βάςθ τθν κατθγορία SDR 9. 

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 

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 
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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 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. 

Α.2. 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 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. 
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- Χθμικι ςφςταςθ. 

- Σεςτ διαρροισ / υδροςτατικι δοκιμι. 

- Ζλεγχοσ διαςτάςεων των ςωλινων και του πάχουσ γαλβανίςματοσ 
δειγματολθπτικά.  

- Οπτικόσ ζλεγχοσ. 

Α.3. Ηλεκτρομοφφα με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm & 
Α.4. Ηλεκτρογωνία με E/F (45°) για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 

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

εξαρτθμάτων κα είναι μαφρο. 

Σα εξαρτιματα για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου ΡΕ 100 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, ζνδειξθ που να 
φαίνεται θ δυνατότθτα χριςθσ του εξαρτιματοσ (UNI 312 για υγρά υπό πίεςθ και UNI 316 για 
αζρια καφςιμα) και το είδοσ τθσ πρϊτθσ φλθσ που χρθςιμοποιικθκε (ΡΕ 100). 

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

Σα θλεκτροεξαρτιματα (θλεκτρομοφφεσ, θλεκτρογωνίεσ, θλεκτροταυ, θλεκτρο-
ςυςτολζσ, θλεκτροςζλεσ κ.λ.π.) και τα εξαρτιματα ευκζων άκρων που κα χρθςιμοποιθκοφν 
για ςωλινεσ φδρευςθσ  πολυαικυλενίου ΡΕ 100, κα παράγονται από ΗDΡΕ (πολυαικυλζνιο ΡΕ 
100). 

Σα θλεκτροεξαρτιματα (κατά τθν ωσ άνω ζννοια) και τα εξαρτιματα ευκζων άκρων 
που κα χρθςιμοποιθκοφν για ςωλινεσ φδρευςθσ  πολυαικυλενίου ΡΕ 100 κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν EN 12201-3, 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 φδρευςθσ πολυαικυλενίου ΡΕ 100, κα 
πρζπει: 

Να ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μζςα ςε χαρτοκιβϊτια. 

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

Σα 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: 
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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. 

Σα 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. 

Α.5. Ηλεκτρομοφφα με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 
Σα εξαρτιματα μετάβαςθσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εξαρτθμάτων  

φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο ΡΕ 100 3θσ γενιάσ. 

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

Σο 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. 

Σα εξαρτιματα μετάβαςθσ κα είναι παραγωγισ με ζγχυςθ (injection), αποκλειόμενθσ 
τθσ προςφοράσ χειροποίθτων (ςυγκολλθμζνων με butt-welding) εξαρτθμάτων. 

Σα 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. 

Α.6. ζλα παροχισ πλαςτικι (χρϊματοσ μπλε) με κθλυκό ορειχάλκινο ςπείρωμα για ςωλινεσ 
φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm (L = 90mm, με μεντεςζ) 

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

Α.7. Ρακόρ κθλυκό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο 
Α.8. Ρακόρ αρςενικό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο 
Σα ρακόρ κα είναι ορειχάλκινα εξολοκλιρου ςφυριλατα. Η περιεκτικότθτα ςε χαλκό 

του κράματοσ κα είναι 58÷60%. Η παραγωγικι διαδικαςία να είναι ςε ςυμμόρφωςθ με το ISO 
9001:2008 και τα πρότυπα EN 1254, EN 248 και EN 816. Η ποιότθτα του κράματοσ κα 
εξαςφαλίηεται από τα πρότυπα DIN 17660, DIN 3489, ISO 3490 και ISO 3491. Η ποιότθτα των 
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ςπειρωμάτων κα είναι πιςτοποιθμζνθ κατά DIN 2999, ISO 7, BS 21, DIN 3489, ISO 3490 και ISO 
3491.    

Σα ρακόρ κα είναι κατάλλθλα για επίτευξθ απόλυτα υδατοςτεγοφσ ςφνδεςθσ μεταξφ 
των υπό προμικεια αγωγϊν πολυαικυλενίου PE 80 τθσ παραγράφου Α.2.2, μεταξφ τουσ, ι 
μζςω αρςενικοφ ι κθλυκοφ ςπειρϊματοσ. Η ςφνδεςθ με τουσ υπό προμικεια 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:  

- ϊμα ρακόρ. 

- Δακτφλιοσ ςυμπίεςθσ. 

- Περικόχλιο 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.  

Σο ςϊμα του ρακόρ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ κράμα 
ορειχάλκου, χωρίσ να παρουςιάηει διάβρωςθ ι μθχανικζσ παραμορφϊςεισ. Σο ςϊμα 
αποτελείται από δφο (2) τεμάχια (το κυρίωσ ςϊμα και το περικόχλιο ςφςφιξθσ), που 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω κατάλλθλου ςπειρϊματοσ. Η 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. Η ςτεγανότθτα κα επιτυγχάνεται με απλι ςφςφιξθ του 
περικοχλίου ςφςφιξθσ πάνω ςτο κυρίωσ ςϊμα του ρακόρ.  

Η 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. 

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. Σο περικόχλιο κα είναι 
καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο εφάμιλλθσ ποιότθτασ με αυτι του ςϊματοσ του ςυνδζςμου. 

ε 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. 
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Η 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. Η 
αγκφρωςθ κα επιτυγχάνεται με απλι ςφςφιξθ του περικοχλίου ςφςφιξθσ πάνω ςτο κυρίωσ 
ςϊμα του ρακόρ. 

Η διάταξθ κα αποτελείται από τον ίδιο ορειχάλκινο δακτφλιο, ο οποίοσ ςφίγγει 
εξωτερικά το ςωλινα. Η 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. τθν εςωτερικι πλευρά του δακτυλίου ςυμπίεςθσ κα υπάρχουν 
περιφερειακζσ προεξοχζσ, οι οποίεσ ςυμπιζηουν εξωτερικά και περιμετρικά τον αγωγό του 
πολυαικυλενίου. Σο 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. 

Η 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. 

Η εργαςία ςφνδεςθσ κα πρζπει να είναι απλι χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ 
εξοπλιςμόσ και εξειδίκευςθ. υγκεκριμζνα 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. Η εξάρμωςθ κα πρζπει να 
γίνεται χωρίσ να καταςτρζφεται ο ςωλινασ ι ο ςφνδεςμοσ και να επαναλαμβάνεται με τθν 
ίδια ευκολία και αξιοπιςτία. φνδεςμοσ 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. ε περίπτωςθ 

λανκαςμζνθσ τοποκζτθςθσ ο ςφνδεςμοσ δεν κα πρζπει να βιδϊνει επαρκϊσ υποδεικνφοντασ 
τθ λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων του. 

Α.9. Σάπα για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 
Α.10. Γωνία 90° αρς-κθλ κορδονάτθ για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 

Α.11. υςτολι Αμερικισ για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 
Α.12. Μαςτόσ εξάγωνοσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ   

Α.13. Μαςτόσ εξάγωνοσ ςυςτολικόσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ 
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Α.14. Μοφφα ίςια για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 
Α.15. Σαυ κορδονάτο για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 

Όλα τα γαλβανιηζ 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 ΕΛΟΣ. 

Επειδι τα γαλβανιηζ 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. 

Α.16. Κάνουλα ςφαιρικι φδρευςθσ με αρςενικό άκρο, PN 20 atm 
Η κάνουλα με αρςενικό άκρο κα είναι ςφαιρικοφ τφπου, ορειχάλκινθ, πίεςθσ 20atm, 

επιχρωμιωμζνθ με διαμαντοποιθμζνθ ςφαίρα και ατςάλινθ χειρολαβι χειριςμοφ με πλαςτικό 
μανδφα. Η ςφαιρικι  κάνουλα κα είναι ολικισ ροισ με αποτζλεςμα να διατθρεί τθν πτϊςθ 
πίεςθσ που δθμιουργεί θ τοποκζτθςι τουσ ςτθ γραμμι, ςε χαμθλά επίπεδα. Σο άνοιγμα και το 

κλείςιμο του κρουνοφ κα επιτυγχάνεται με ςτροφι 90ο. 

Η ςφαιρικι  κάνουλα κα είναι άριςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ υπολείμματα 
άνκρακα ι οποιαδιποτε χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια, από τα παρακάτω 
προτεινόμενα υλικά: 

- ϊμα και υπόλοιπα μζρθ: ορείχαλκοσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 12164. 

- φαίρα: ορείχαλκοσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164, διαμανταριςμζνθ, 
γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ, κατάλλθλθσ τραχφτθτασ κατά DIN 4766. 

- Άξονασ – τυπιοκλίπτθσ: ορείχαλκοσ κατά ΕΝ 12164 ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ κατά 
EN 10088. 

- Ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ ςφαίρασ: κακαρό τεφλόν. 

Η ςφαιρικι κάνουλα κα αποτελείται από τα εξισ εξαρτιματα: 

- ϊμα κάνουλασ. 

- φαίρα. 

- τυπιοκλίπτθσ. 

- Ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ άξονα και ςφαίρασ. 

- Άξονασ χειριςμοφ ςφαίρασ. 

- Μοχλόσ του άξονα χειριςμοφ. 

- Βίδα ςυγκράτθςθσ μοχλοφ. 

- Παξιμάδι αςφαλείασ. 

Πάνω ςτο ςϊμα τθσ ςφαιρικισ κάνουλασ κα αναγράφονται τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 

- Καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα καταςκευαςτι). 

- Διάμετροσ ςφαιρικισ κάνουλασ. 

Α.17. ζλα παροχισ ελατοφ χυτοςίδθρου (χρϊματοσ μπλε) με 4 βίδεσ για ςωλινα PVC/ΡΕ, PN 
16atm 
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Οι ςζλεσ κα είναι κατάλλθλεσ για τθν καταςκευι νζων ςυνδζςεων παροχισ και 
κατάλλθλεσ για τθν εφαρμογι ςε αγωγοφσ PVC/ΡΕ του δικτφου φδρευςθσ αντίςτοιχθσ 

ονομαςτικισ διαμζτρου. 

Οι ςζλεσ κα αποτελοφνται από δφο τμιματα. Σο άνω τμιμα κα διακζτει άνοιγμα 
πλιρουσ διατομισ με κατάλλθλο κθλυκό ςπείρωμα. τθν 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. 

- τοιχεία καταςκευαςτι. 

- Σο πρότυπο ΕΝ 681-1. 

- Σο ζτοσ παραγωγισ. 

Η 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. 

Σο 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. 

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

Όςον 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. 

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

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

Α.18. ζλα επιςκευισ (δακτφλιοσ επιςκευισ υψθλϊν πιζςεων) δυναμικισ ι μθχανικισ 
ςφςφιξθσ, από ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, 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. 

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

Η 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. 

Α.19. Τδραυλικι ςζλα επιςκευισ (υψθλϊν πιζςεων) μθχανικισ και υδραυλικισ ςφςφιξθσ από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, 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. 

Η 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. 

Η 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.  

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

- φνδεςθ ςωλινων υπό γωνία μζχρι 7ο μοίρεσ. 

- φνδεςθ 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. 

Όλα 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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Η 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. 

Β.1. 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. 

Β.2. Γωνία (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), κατά ΕΛΟΣ EN 
1329 

Οι γωνίεσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςωλινων αποχζτευςθσ από 
ςκλθρό PVC-U. 

Β.3. Γωνία κομπλζ (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ PVC-U, SN4, SDR 41 
(χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

Οι γωνίεσ κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςωλινων αποχζτευςθσ από PVC-
U, SN4, SDR 41.  

Β.4. Μθχανοςίφωνασ ςχιματοσ U (και όχι V) κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ 
τοιχϊματοσ PVC-U, SN4, SDR 41 (χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

Οι μθχανοςίφωνεσ ςχιματοσ U κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςωλινων 
αποχζτευςθσ από PVC-U, SN4, SDR 41.  

Γ.1. Βάνα ςφαιρικι φδρευςθσ, ολικισ παροχισ, με κθλυκά άκρα, ορειχάλκινθ, PN 16atm 
Οι βάνεσ ολικισ παροχισ κα είναι ςφαιρικοφ τφπου, ορειχάλκινεσ, πίεςθσ 16atm, 

επιχρωμιωμζνεσ με διαμαντοποιθμζνθ ςφαίρα και ατςάλινθ χειρολαβι χειριςμοφ με πλαςτικό 
μανδφα. Οι ςφαιρικζσ βάνεσ κα είναι ολικισ ροισ με αποτζλεςμα να διατθροφν τθν πτϊςθ 
πίεςθσ που δθμιουργεί θ τοποκζτθςι τουσ ςτθ γραμμι, ςε χαμθλά επίπεδα. Σο άνοιγμα και το 
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κλείςιμο τθσ βάνασ κα επιτυγχάνεται με ςτροφι 90ο. Σο πρόςκετο κθλυκό άκρο τθσ βάνασ κα 
πρζπει να είναι βιδωτό και όχι πρεςςαριςτό. 

Οι ςφαιρικζσ βάνεσ κα είναι άριςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ υπολείμματα άνκρακα 
ι οποιαδιποτε χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια, καταςκευαςμζνεσ από τα παρακάτω 
προτεινόμενα υλικά: 

- ϊμα και υπόλοιπα μζρθ: ορείχαλκοσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 12164. 

- φαίρα: ορείχαλκοσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164, διαμανταριςμζνθ, 
γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ, κατάλλθλθσ τραχφτθτασ κατά DIN 4766. 

- Άξονασ – τυπιοκλίπτθσ: ορείχαλκοσ κατά ΕΝ 12164 ι ανοξείδωτοσ χάλυβασ κατά 
EN 10088. 

- Ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ ςφαίρασ: κακαρό  τεφλόν. 

Οι ςφαιρικζσ βάνεσ κα αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: 

- ϊμα βάνασ. 

- φαίρα. 

- τυπιοκλίπτθσ. 

- Ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ – ςτεγανοποίθςθσ άξονα και ςφαίρασ. 

- Άξονασ χειριςμοφ ςφαίρασ. 

- Μοχλόσ του άξονα χειριςμοφ. 

- Βίδα ςυγκράτθςθσ μοχλοφ. 

- Παξιμάδι αςφαλείασ. 

Πάνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν βανϊν κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

- Καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα καταςκευαςτι). 

- Διάμετροσ ςφαιρικισ βάνασ. 

Οι ςφαιρικζσ βάνεσ κα παραδίδονται ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ, κα φζρουν ςιμανςθ 
CE και κα ςυνοδεφονται από ενδεδειγμζνα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ι/και εκκζςεισ δοκιμϊν 
τα οποία εκδόκθκαν από αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Δ.1. Κάλυμμα φρεατίου για μθχ/φωνα κλάςθσ C250, GGG-50 (ISO 1083), κατά EN 124 

Σα καλφμματα φρεατίων για μθχ/φωνεσ κα καταςκευάηονται από ελατό χυτοςίδθρο 
GGG-50 (ISO 1083). Θα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ καταςκευισ, κλάςεων C250, με ελάχιςτθ 
αντοχι 250kN, κατά EN 124. Ο χυτοςίδθροσ κα είναι επιμελϊσ χυτευμζνοσ και δεν κα 
παρουςιάηει ρωγμζσ, ςπθλαιϊςεισ, φυςαλίδεσ ι άλλα ελαττϊματα.  

ε κάκε κάλυμμα κα είναι αναγραφόμενα με ευδιάκριτα ανάγλυφα ψθφία, το ςιμα ι 
το όνομα του εργοςταςίου καταςκευισ, το ΕΝ 124, θ κλάςθ C250 και το ζτοσ χυτεφςεωσ. 
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O Διευκυντισ Σ.Τ.  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Σςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«Προμικεια υλικϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ            

CPV Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
ΕΣ

Ρ
Η

Η
 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ              

(€) 

Α. ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 

Α.1. 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 

1 DN 20 44161200-8 Μζτρο 100 0,60 60,00 

2 DN 22 44161200-8 Μζτρο 100 1,80 180,00 

Α.2. Γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ φδρευςθσ των 6m με ραφι DIN 2440, βαρζωσ τφπου (πράςινθ ετικζτα) EN 
10255 από χάλυβα St33 κατά DIN 1626 

1 2" 44161200-8 
Σεμάχιο                       
των 6m 

1 57,60 57,60 

Α.3. Ηλεκτρομοφφα με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 

1 DN 63 44163230-1 Σεμάχιο 30 3,50 105,00 

Α.4. Ηλεκτρογωνία με E/F (45°) για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm  

1 DN 63 – 45° 44167400-2 Σεμάχιο 3 10,50 31,50 

Α.5. Εξάρτθμα μετάβαςθσ αρςενικό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 

1 Ø 75 x 2 ½" 44163200-2 Σεμάχιο 2 63,00 126,00 

Α.6. ζλα παροχισ πλαςτικι (χρϊματοσ μπλε) με κθλυκό ορειχάλκινο ςπείρωμα για ςωλινεσ φδρευςθσ 
πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm (L = 90mm, με μεντεςζ) 

1 Ø 110 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 10 17,30 173,00 

Α.7. Ρακόρ κθλυκό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο  

1 18 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 60 1,30 78,00 

2 28 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30 3,60 108,00 

3 32 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30 4,10 123,00 

Α.8. Ρακόρ αρςενικό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο  

1 18 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 60 1,25 75,00 

2 20 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 30 2,98 89,40 

3 22 x ¾" 44163230-1 Σεμάχιο 60 2,80 168,00 

4 25 x ¾" 44163230-1 Σεμάχιο 50 3,65 182,50 

5 28 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30 3,40 102,00 

6 32 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 50 3,90 195,00 

Α.9. Σάπα για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 

1 ½" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 30 0,40 12,00 

2 ¾" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 20 0,36 7,20 

3 ¾" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 30 0,52 15,60 

4 1" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 30 0,40 12,00 

5 1" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 5 0,58 2,90 

6 1 ¼" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 5 0,72 3,60 

7 1 ¼" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 5 0,90 4,50 

8 1 ½" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 5 1,05 5,25 

9 2" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 20 1,65 33,00 

10 2 ½" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 2 3,65 7,30 

Α.10. Γωνία 90° αρς-κθλ κορδονάτθ για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 
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1  ½"  44167400-2 Σεμάχιο 30 0,36 10,80 

2 ¾" 44167400-2 Σεμάχιο 30 0,58 17,40 

Α.11. υςτολι Αμερικισ για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 

1 1" x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 30 0,58 17,40 

Α.12. Μαςτόσ εξάγωνοσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ   

1 ½" 44167300-1 Σεμάχιο 60 0,32 19,20 

2 ¾" 44167300-1 Σεμάχιο 60 0,45 27,00 

Α.13. Μαςτόσ εξάγωνοσ ςυςτολικόσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ  

1 1" x ½" 44167300-1 Σεμάχιο 10 1,40 14,00 

2 1" x ¾" 44167300-1 Σεμάχιο 30 1,40 42,00 

Α.14. Μοφφα ίςια για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 

1 1 ½" 44163230-1 Σεμάχιο 5 1,48 7,40 

Α.15. Σαυ κορδονάτο για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτό, γαλβανιηζ 

1 2 ½" 44167300-1 Σεμάχιο 2 10,45 20,90 

Α.16. Κάνουλα ςφαιρικι φδρευςθσ με αρςενικό άκρο, PN 20 atm 

1 ½" 42131260-6 Σεμάχιο 5 3,90 19,50 

Α.17. ζλα παροχισ ελατοφ χυτοςίδθρου (χρϊματοσ μπλε) με 4 βίδεσ για ςωλινα PVC/ΡΕ, PN 16atm 

1 Ø 63 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 20 10,20 204,00 

2 Ø 90 x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 2 13,50 27,00 

3 Ø 90 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 2 13,50 27,00 

4 Ø 110 x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 5 16,30 81,50 

5 Ø 110 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 10 16,30 163,00 

Α.18. ζλα επιςκευισ (δακτφλιοσ επιςκευισ υψθλϊν πιζςεων) δυναμικισ ι μθχανικισ ςφςφιξθσ, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, για χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC, PE και 

αμιάντου  

1 15 - 22 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8 11,80 94,40 

2 26 - 30 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8 12,20 97,60 

3 33 - 37 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8 12,50 100,00 

4 42 - 45 mm 44167200-0 Σεμάχιο 4 18,80 75,20 

5 60 - 67 mm 44167200-0 Σεμάχιο 20 52,60 1.052,00 

6 75 - 83 mm 44167200-1 Σεμάχιο 5 60,00 300,00 

7 108 - 118 mm 44167200-0 Σεμάχιο 4 65,00 260,00 

8 135 - 145 mm 44167200-0 Σεμάχιο 2 73,00 146,00 

9 151 - 161 mm 44167200-0 Σεμάχιο 2 75,00 150,00 

Α.19. Τδραυλικι ςζλα επιςκευισ (υψθλϊν πιζςεων) μθχανικισ και υδραυλικισ ςφςφιξθσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, για χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC, PE και αμιάντου 

1 210 - 232 mm 44167200-0 Σεμάχιο 1 114,50 114,50 

Β. ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Β.1. ωλινασ αποχζτευςθσ των 6m από PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, κομπλζ (χρϊματοσ 
πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 DN 160 44163130-0 
Σεμάχιο                       
των 6m 

5 35,00 175,00 

Β.2. Γωνία (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), κατά ΕΛΟΣ EN 1329 

1 Ø 75 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 10 10,40 104,00 

2 Ø 125 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 15 29,00 435,00 

Β.3. Γωνία κομπλζ (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ PVC-U, SN4, SDR 41 (χρϊματοσ 
πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 Ø 160 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 10 6,90 69,00 

Β.4. Μθχανοςίφωνασ ςχιματοσ U (και όχι V) κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ PVC-U, 
SN4, SDR 41  (χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 Μθχανοςίφωνασ Ø 125 44167300-1 Σεμάχιο 5 27,90 139,50 

2 Μθχανοςίφωνασ Ø 140 44167300-1 Σεμάχιο 5 45,00 225,00 

Γ. ΒΑΛΒΙΔΕ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Γ.1. Βάνα ςφαιρικι φδρευςθσ, ολικισ παροχισ, με κθλυκά άκρα, ορειχάλκινθ, PN 16atm 
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1  ½" 42131260-6 Σεμάχιο 40 4,65 186,00 

2 ¾" 42131260-6 Σεμάχιο 30 7,11 213,30 

3 3" 42131260-6 Σεμάχιο 1 96,00 96,00 

Δ. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

Δ.1. Κάλυμμα φρεατίου για μθχ/φωνα κλάςθσ C250, GGG-50 (ISO 1083), κατά EN 124 

1 
Για μθχ/φωνα - 40 x 40 - C250 - ελατοφ 

χυτοςίδθρου   
44423740-0 Σεμάχιο 15 55,00 825,00 

2 
Για μθχ/φωνα - 50 x 50 - C250 - ελατοφ 

χυτοςίδθρου  
44423740-0 Σεμάχιο 15 70,00 1.050,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 8.562,95 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.055,11 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 10.618,06 € 

Καβάλα, 19-06-2020 

Ο υντάξασ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ  

Υδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ.  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Σςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Προμικεια υλικϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ» 

Σου/Σθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ            

CPV Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
ΕΣ

Ρ
Η

Η
 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ                       
(€) 

Α. ΤΛΙΚΑ ΤΔΡΕΤΗ 

Α.1. 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 

1 DN 20 44161200-8 Μζτρο 100   

2 DN 22 44161200-8 Μζτρο 100   

Α.2. Γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ φδρευςθσ των 6m με ραφι DIN 2440, βαρζωσ τφπου (πράςινθ ετικζτα) EN 
10255 από χάλυβα St33 κατά DIN 1626 

1 2" 44161200-8 
Σεμάχιο                       
των 6m 

1   

Α.3. Ηλεκτρομοφφα με E/F για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 

1 DN 63 44163230-1 Σεμάχιο 30   

Α.4. Ηλεκτρογωνία με E/F (45°) για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm  

1 DN 63 – 45° 44167400-2 Σεμάχιο 3   

Α.5. Εξάρτθμα μετάβαςθσ αρςενικό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm 

1 Ø 75 x 2 ½" 44163200-2 Σεμάχιο 2   

Α.6. ζλα παροχισ πλαςτικι (χρϊματοσ μπλε) με κθλυκό ορειχάλκινο ςπείρωμα για ςωλινεσ φδρευςθσ 
πολυαικυλενίου PE 100, PN 16atm (L = 90mm, με μεντεςζ) 

1 Ø 110 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 10   

Α.7. Ρακόρ κθλυκό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο  

1 18 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 60   

2 28 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30   

3 32 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30   

Α.8. Ρακόρ αρςενικό για ςωλινεσ φδρευςθσ πολυαικυλενίου PE 80, ορειχάλκινο  

1 18 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 60   

2 20 x ½" 44163230-1 Σεμάχιο 30   

3 22 x ¾" 44163230-1 Σεμάχιο 60   

4 25 x ¾" 44163230-1 Σεμάχιο 50   

5 28 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 30   

6 32 x 1" 44163230-1 Σεμάχιο 50   

Α.9. Σάπα για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 

1 ½" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 30   

2 ¾" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 20   

3 ¾" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 30   

4 1" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 30   
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5 1" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 5   

6 1 ¼" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 5   

7 1 ¼" κθλυκό 44167300-1 Σεμάχιο 5   

8 1 ½" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 5   

9 2" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 20   

10 2 ½" αρςενικό 44167300-1 Σεμάχιο 2   

Α.10. Γωνία 90° αρς-κθλ κορδονάτθ για ςωλινεσ φδρευςθσ, γαλβανιηζ 

1  ½"  44167400-2 Σεμάχιο 30   

2 ¾" 44167400-2 Σεμάχιο 30   

Α.11. υςτολι Αμερικισ για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 

1 1" x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 30   

Α.12. Μαςτόσ εξάγωνοσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ   

1 ½" 44167300-1 Σεμάχιο 60   

2 ¾" 44167300-1 Σεμάχιο 60   

Α.13. Μαςτόσ εξάγωνοσ ςυςτολικόσ (νίπελ) για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτόσ, γαλβανιηζ  

1 1" x ½" 44167300-1 Σεμάχιο 10   

2 1" x ¾" 44167300-1 Σεμάχιο 30   

Α.14. Μοφφα ίςια για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτι, γαλβανιηζ 

1 1 ½" 44163230-1 Σεμάχιο 5   

Α.15. Σαυ κορδονάτο για ςωλινεσ φδρευςθσ, βιδωτό, γαλβανιηζ 

1 2 ½" 44167300-1 Σεμάχιο 2   

Α.16. Κάνουλα ςφαιρικι φδρευςθσ με αρςενικό άκρο, PN 20 atm 

1 ½" 42131260-6 Σεμάχιο 5   

Α.17. ζλα παροχισ ελατοφ χυτοςίδθρου (χρϊματοσ μπλε) με 4 βίδεσ για ςωλινα PVC/ΡΕ, PN 16atm 

1 Ø 63 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 20   

2 Ø 90 x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 2   

3 Ø 90 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 2   

4 Ø 110 x ¾" 44163200-2 Σεμάχιο 5   

5 Ø 110 x 1" 44163200-2 Σεμάχιο 10   

Α.18. ζλα επιςκευισ (δακτφλιοσ επιςκευισ υψθλϊν πιζςεων) δυναμικισ ι μθχανικισ ςφςφιξθσ, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, για χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC, PE και 

αμιάντου  

1 15 - 22 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8   

2 26 - 30 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8   

3 33 - 37 mm 44167200-0 Σεμάχιο 8   

4 42 - 45 mm 44167200-0 Σεμάχιο 4   

5 60 - 67 mm 44167200-0 Σεμάχιο 20   

6 75 - 83 mm 44167200-1 Σεμάχιο 5   

7 108 - 118 mm 44167200-0 Σεμάχιο 4   

8 135 - 145 mm 44167200-0 Σεμάχιο 2   

9 151 - 161 mm 44167200-0 Σεμάχιο 2   

Α.19. Τδραυλικι ςζλα επιςκευισ (υψθλϊν πιζςεων) μθχανικισ και υδραυλικισ ςφςφιξθσ από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με μανδφα ελαςτικοφ ςυνκετικοφ καουτςοφκ, για χαλυβδοςωλινεσ, ςωλινεσ PVC, PE και αμιάντου 

1 210 - 232 mm 44167200-0 Σεμάχιο 1   

Β. ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Β.1. ωλινασ αποχζτευςθσ των 6m από PVC-U ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, SN4, SDR 41, κομπλζ (χρϊματοσ 
πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 DN 160 44163130-0 
Σεμάχιο                       
των 6m 

5   

Β.2. Γωνία (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςκλθροφ PVC-U (χρϊματοσ γκρι), κατά ΕΛΟΣ EN 1329 

1 Ø 75 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 10   

2 Ø 125 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 15   

Β.3. Γωνία κομπλζ (45°) για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ PVC-U, SN4, SDR 41 (χρϊματοσ 
πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 Ø 160 - 45° 44167400-2 Σεμάχιο 10   
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Β.4. Μθχανοςίφωνασ ςχιματοσ U (και όχι V) κομπλζ για ςωλινεσ αποχζτευςθσ ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ PVC-U, 
SN4, SDR 41  (χρϊματοσ πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΣ EN 1401 

1 Μθχανοςίφωνασ Ø 125 44167300-1 Σεμάχιο 5   

2 Μθχανοςίφωνασ Ø 140 44167300-1 Σεμάχιο 5   

Γ. ΒΑΛΒΙΔΕ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

Γ.1. Βάνα ςφαιρικι φδρευςθσ, ολικισ παροχισ, με κθλυκά άκρα, ορειχάλκινθ, PN 16atm 

1  ½" 42131260-6 Σεμάχιο 40   

2 ¾" 42131260-6 Σεμάχιο 30   

3 3" 42131260-6 Σεμάχιο 1   

Δ. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

Δ.1. Κάλυμμα φρεατίου για μθχ/φωνα κλάςθσ C250, GGG-50 (ISO 1083), κατά EN 124 

1 
Για μθχ/φωνα - 40 x 40 - C250 - ελατοφ 

χυτοςίδθρου   
44423740-0 Σεμάχιο 15   

2 
Για μθχ/φωνα - 50 x 50 - C250 - ελατοφ 

χυτοςίδθρου  
44423740-0 Σεμάχιο 15   

ΑΘΡΟΙΜΑ:  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  

       

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, 
τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Ημερομθνία:   

   
Ο προςφζρων 

       

       

       

   
(υπογραφι - ςφραγίδα) 

 


