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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Άρζρο 1ο – Αληηθείκελο ηες .Τ. 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ YΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ 
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ (ζπληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο-
απνρέηεπζεο). 
Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ , Κσδηθoί πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 
2016, σο παξαθάησ: 

 25.05.110.00  Πξνκήζεηα ζσιελψζεσλ χδξεπζεο 

 25.05.110.01  Πξνκήζεηα ειψλ & πλδέζκσλ 

 25.05.110.02  Λνηπά παξειθφκελα-εμαξηήκαηα πδξ. 

 25.05.210.00  Πξνκήζεηα ζσιήλσλ απνρέηεπζεο 

 25.05,210.01  Πξνκήζεηα ειψλ & πλδέζκσλ  

 25.05.110.02  Λνηπά παξειθφκελα-εμαξηήκαηα απνρ. 

 54.00.200.00  ΦΠΑ ΛΟΗΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Λ/24-25-26-28 
Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ-191 Α), «Πεξί θηλήηξσλ γηα ηελ 
ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114Α), 
«Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ηεο Τ.Α.11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκφο 
πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-
2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»., ηνπ Ν. 4071/12 (ΦΔΚ 85/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 
αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 
2009/50/ΔΚ» (άξζξν 6 παξ.14) & ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ Α 93/14-4-2014) «Δπείγνπζεο 
ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 
 
Άρζρο 2ο – σκβαηηθά ζηοητεία ηες Προκήζεηας – εηρά ηζτύος ασηώλ 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα 
παξαθάησ: 
1.  Ζ ζχκβαζε ηεο Πξνκήζεηαο πνπ ζα θαηαξηηζηεί 
2.  Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
3.  Ζ Σερληθή Έθζεζε 
4.  Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
5.  Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
6.  Ζ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
 
Άρζρο 3ο – Σρόπος εθηέιεζες ηες προκήζεηας 
Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλν πξνζθνξέο θαη 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ τακειόηερε ηηκή επί ηοσ ζσλόιοσ ηες προκήζεηας, κεηαμχ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ο 
αλάδνρνο-πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε (κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε), ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΛ (ΚΑΡΑ-ΣΔΠΔ). Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα 
παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
δέθα (10) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
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Άρζρο 4ο – Σετληθές Προδηαγραθές  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1 (ΣΠ 1) 
ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΓΡΔΤΖ 

1. Γσλίεο  (αξο.-ζει.) 
2. Μαζηφο  
3. Μνχθα  
4. Ραθφξ θσληθφ  
5. πζηνιή αγγι.  
6. πζηνιή ακεξ.  
7. Σάπα ζει.  
8. Σάπα αξζ. 
9. Σαπ 
10. σιελνκαζηνί 
11. ηήξηγκα 
12. ηήξηγκα κε ιάζηηρν 
13. Βίδα 
14. Βίδα θαη πεξηθφριην θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δίθηπν χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγ-
ξαθή ΔΝ ISO 9001:2008  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 2 (ΣΠ 2) 
ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε 
ΔΝ 124, κε δηάηαμε αζθάιηζεο. 
Σα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124, πνπ εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
Ζ ΓΔΤΑΛ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη επηπξφζζεηα πνηνηηθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη, πέξαλ απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα σο άλσ πξφηππα, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηα πξφηππα απηά. 
Κάζε ηεκάρην ζα θέξεη αλαγεγξακκέλα ζηελ εκθαλή θαη εληνηρηδφκελε φςε ηνπ κε αλάγιπθα 
ζηνηρεία ή αλάγιπθε ζήκαλζε ηα παξαθάησ: 

 Σελ έλδεημε ΔΛΟΣ ΔΝ 124 (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν) 

 Σελ έλδεημε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαιχκκαηνο 

 Σν έηνο θαη ην κήλα ρχηεπζεο 

 Σν φλνκα ή/θαη ην ζήκα ηαπηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 Σν ζήκα ηνπ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 (ΣΠ 3) 
ωιήλες    u-PVC 

σιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην ( u-PVC) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2 ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-08-06-02-01 «Γίθηπα ππφ πίεζε απφ 
ζσιήλεο u-PVC» κφλν ζε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά, ειέγρνπο θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ησλ ζσιήλσλ) 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 4 (ΣΠ 4) 
ΧΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ ΤΦΖΛΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ (HDPE) 

1. Αποδεθηά σιηθά 
Οη πξνο πξνκήζεηα ζσιήλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
αθνξνχλ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) θιάζεο PE 100 (3εο γεληάο), 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm.H νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 
ηελ θιάζε ηνπ πιηθνχ (PE 100). 
Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο πνηφηεηαο HDPE (High Density Polyethylene) ππάγεηαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλψλ. Σα πνιπαηζπιέληα είλαη ζεξκνπιαζηηθά, δειαδή κπνξνχλ λα 
κνξθνπνηεζνχλ ζεξκαηλφκελα θαη λα επαλαζηεξενπνηεζνχλ νζεζδήπνηε θνξέο.  
Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη απφ 2000 έσο 40.000. 
Οη ηππηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ηδηόηεηα Μολάδα  Μέζοδος δοθηκής Σηκή  

Γείθηεο ξνήο MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μεραληθέο ηδηφηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 23ν C θαη ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Όξην δηαξξνήο  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν 
δηαξξνήο 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αληνρή εθειθπζκνχ ζηε 
ζξαχζε 

N/mm² Σαρχηεηα δνθηκήο  32 

Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε % 125 mm/min > 800 

Αληνρή ζηελ θάκςε N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μέηξν θάκςεσο N/mm²  800 

θιεξφηεηα Shore D - DIN 53505:2000-084  60 

Αληνρή ζε θξνχζε  
- EN ISO 8256:20045 Υσξίο 

ζξαχζε 

Θεξκηθέο ηδηφηεηεο 

Πεξηνρή ηήμεσο ν C  130 

πληειεζηήο γξακκηθήο 
δηαζηνιήο 

K -1 ASTM D 696-036 1,7 ∙ 10-4  

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ζηνπο 
20ν C  

W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Ζιεθηξηθέο ηδηφηεηεο ζε ζεξκνθξαζία 20ν C θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία 50% 

Δηδηθή αληίζηαζε Ω ∙ cm ASTM D257-998 > 1016 

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε Ω ASTM D257-998 > 1013 

 
2. Δθαρκοδόκελα πρόησπα θαη προδηαγραθές 
2.1 Πρόησπα γηα ζωιήλες δηθηύωλ ύδρεσζες 
ΔΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part1: 
                             General-πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ      
                              πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο. 
EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part2: 
                              Pipes-πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ      
                              πνιπαηζπιέλην (PE).Μέξνο 2: σιήλεο. 
2.2 Πρόησπα δοθηκώλ 
ΔΝ 12099             Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and   

Volatile Content-πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ-Τιηθά θαη ζπζηα-
ηηθά κέξε ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ-Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξη-
εθηηθφηεηαο ησλ πηεηηθψλ. 

ΔΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Σhermoplastics pipes-Determination of  
Resistance to internal pressure at constant temperature-πζηήκαηα 
πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο-Πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. 

3.Αποδεθηά σιηθά-Γοθηκές κίγκαηος πρώηες ύιες-Γοθηκές ζωιήλωλ 
3.1 Γεληθά 
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνδηαγξαθψλ (EN) θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηέο. 
Πξντφληα απφ άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πξψηεο χιεο απφ θξάηε - 
κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνχζα 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ θαη 
ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, φηαλ κε απηνχο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην 
βαζκφ επαξθψο ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη 
ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο. 
Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζσιήλσλ ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

 παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ HDPE, 

 πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα / εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. (EN ISO / IEC 17025:2005-08 General requirements for the 
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competence of tasting and calibration laboratories – Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επάξθεηα 
ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε 
ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ ησλ πξντφλησλ.  

 Πίλαθεο / ζηνηρεία αλάινγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ. 

 Πίλαθεο δηαηάμεσλ / ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.  

 ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
παξάγεη ην εξγνζηάζην. 

 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο / ζχλδεζεο. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θαη΄ 
ειάρηζην ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη πιήξε θείκελα / ζηνηρεία ζηελ 
Αγγιηθή. Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά EN 
ISO 9000:2000-12 (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary – 
πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  
Ζ ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ, απφ επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκφ ή Ηλζηηηνχην ρψξαο ΔΔ (πρ. 
DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ παξαρζεί ην πνιχ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηνπο ζην έξγν 
πξνο ηνπνζέηεζε.  
3.2 ύλζεζε ηες πρώηες ύιες ποισαηζσιελίοσ (compound) – Σηκή MRS 
Σν κίγκα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ – πςειήο ππθλφηεηαο HDPE (compound) ησλ ζσιήλσλ ζα 
είλαη:  

 Γεχηεξεο γεληάο, ηχπνπ  PE 80 (MRS 8 θαηά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 1167-
1:2003-0710, EN ISO 12162:1996-0411) ή  

 Σξίηεο γεληάο ηχπνπ, PE 100 (MRS 10 θαηά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 1167-
1:2003-072, EN ISO 12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή: είναι η ανηοτή ηοσ σλικού 
όπως προκύπηει από σδρασλικές δοκιμές πίεζης καηά  EN ISO 1167-1:2003-07 ή καηά EN 
921:1994 αναμενόμενη ανηοτή μεηά από περίοδο 50 εηών ποσ προζδιορίζεηαι ηοσλάτιζηον 
30 δοκιμές πίεζης ζε θερμοκραζίες 200, 600, 800 C. 
Ζ θιάζε 100 είλαη πεξίπνπ θαηά 25% αλζεθηηθφηεξε ζε πίεζε απφ ηελ θιάζε 80, θαη απηφ 
έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξα πάρε ηνηρσκάησλ γηα ηελ ίδηα νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ ζσιήλα.  
Ζ επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 ή PE 80 θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ 
κειέηε, ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο θιάζεο PE 100, θαζψο ε θιάζε απηή παξνπζηάδεη 
θαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ δνθηκή RCP (Rapid crack propagation: ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησλ) 
θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ.  
3.3 Δηδηθό βάρος 
Σν πνιπκεξέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή 953 – 960 Kg/m³ 
ζηνπο 23ν C θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε απφ 930 Kg/m³. Ο έιεγρνο ηεο ππθλφηεηαο 
απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε φηη δελ εκπεξηέρεηαη πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο ζηα 
κίγκαηα. 
Γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάζεσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηπρφλ 
ελζσκάησζεο πιηθνχ άιιεο πνηφηεηαο παξαηίζεληαη νη ππθλφηεηεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
πνιπαηζπιελίνπ: 
HDPE (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλφηεηαο):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γξακκηθφ, ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο):   900-910 Kg/m³ 
3.4 Γείθηες ροής  
Θα ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ 12201-1:2003. Ζ δνθηκή αθνξά ζηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεπζηνχ πιηθνχ (ζρεηηθφ πξφηππν EN ISO 1133:2000-02: Plastics – 
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate  (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πιαζηηθά – Πξνζδηνξηζκφο ηεο καδηθήο παξνρήο ηήγκαηνο 
(MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MVR) ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ). 
Ο δείθηεο ξνήο MFI (Melt flow index) ζα είλαη ην πνιχ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
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3.5 Περηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθά θαη λερά 
Μεηξάηε ε απψιεηα πιηθνχ κεηά απφ κία ψξα ζε θνχξλν ζηνπο 105ν C θαηά EN 12118:1997 
(Plastic piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry 
– πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ – Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία ζηα 
ζεξκνπιαζηηθά κε θνπιινκεηξία). 
Ζ επηηξεπφκελε απψιεηα πηεηηθψλ αλέξρεηαη ζε 350 Kg/m³, ε δε επηηξεπφκελε απψιεηα 
λεξνχ θάησ απφ 300 mg/kg.  
3.6 Αληίζηαζε ζε επέθηαζε ρωγκής 
Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ππάξρνπλ δχν κέζνδνη δνθηκήο: 
1. Ζ πιήξεο δνθηκή ζχκθσλα κε ην EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 

conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – 
Full – scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] – Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ 
κεηαθνξά ξεπζηψλ – Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζε γξήγνξε αλάπηπμε ξήγκαηνο 
[RCP] – Γνθηκή πιήξνπο θάιπςεο θιίκαθαο [FST]).  

2. Ζ κηθξήο θιίκαθαο δνθηκή (Small scale Steady state - S4 – test) θαηά EN ISO 
13477:2005-05 (thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of 
resistance to rapid crack propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 
13477:2005] – Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αληίζηαζεο ζε ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησζεο. Γνθηκή κηθξήο θιίκαθαο ππφ ζηαζεξέο 
ζπλζήθεο). 

Καηά ηε δνθηκή απηή δεκηνπξγείηαη κηα ξσγκή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Καηφπηλ απμάλεηαη ε 
πίεζε ηνπ αγσγνχ θαη κεηξάηε ε θξίζηκε πίεζε ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη.    
4. ήκαλζε ωιήλωλ 
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο 
θαη αλά κέηξν ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή, π.ρ. γηα PE 100:  

Φνξέαο Έξγνπ – ΑΓΩΓΟ HDPE/Φ ΑΑΑ Υ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 
ΥΥΥΥ = ΤΤΤΤ = ΕΕΕΕ = ΡΔ 100 = 

Όπνπ: 
HDPE    = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ   = εμσηεξηθή δηάκεηξνο  Υ πάρνο ηνηρψκαηνο 
ΡΝ 12,5   = θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar 
ΥΥΥΥ   = φλνκα θαηαζθεπαζηή 
ΤΤΤΤ   = ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο 
ΕΕΕΕ    =ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη 

δνθηκαζία ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν απηψλ 
ΡΔ   = ε θαηάηαμε ηεο πξψηεο χιεο 
5. Γηαζηάζεης ηωλ ζωιήλωλ  
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα. 
Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηππηθψλ δηαζηάζεσλ γηα ζσιήλεο ΡΔ 100 ησλ  
12,5 atm. 

Γηάκεηρος Πάτος ηοητωκάηωλ (mm)  Βάρος  

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 
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Γηα έλα κέηξν κήθνπο πιαζηηθνχ ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ ηξίηεο (3εο) γεληάο (PE 100, 
MRS 10, ζ.80) νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16bar, ζε επζχγξακκα κήθε 12,00 κ. ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΛ.  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 5 (ΣΠ 5) 
ΕΗΜΠΧ XYTA 

Εηκπψ ρπηά δηπιά πιήξε κε θνριίεο ζχζθημεο θαη ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο θαηάιιεια γηα 
ρξήζε ζε δίθηπν χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ηε πξνδηαγξαθή ISO2531/EN545. 
 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 6 (ΣΠ 6) 
ΕΗΜΠΧ XYTA ΤΣΟΛΗΚΑ 

Εηκπψ ζπζηνιηθά ρπηά δηπιά πιήξε κε θνριίεο ζχζθημεο θαη ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο 
θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δίθηπν χδξεπζεο, ζχκθσλα κε ηε πξνδηαγξαθή ISO2531/EN545. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 7 (ΣΠ 7) 
ΦΛΑΝΣΕΔ ΥΑΛΤΒΓΗΝΔ 

Φιάληδεο ραιχβδηλεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-1, απφ πιηθφ θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο 
γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 8 (ΣΠ 8) 
ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΝΓΔΖ 

1.Γσλία 
2. Μαζηφο 
3. Ραθφξ 
4. Ραθφξ κεραληθήο ζπζθ. (αξζ-ζει.) 
5. Ραθφξ (αξζ-ζει.) 
6. χλδεζκνο 
7. πζηνιή ακεξ. 
8. πζηνιή αγγι. 
9.Σαπ  
10. Μνχθα 
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
Σα Οξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο πφξνπο, 
ππνιείκκαηα άλζξαθα ή νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή-θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. Σν κέηαιιν 
θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ. 
Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 ψκα-άθξα: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή C 614N βάζε 
ηνπ ΔΝ 12164. 

 πείξσκα άθξσλ: χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228 ή 7/1. 

 Πάρνο ζειπθνχ ζπεηξψκαηνο: ηνπιάρηζηνλ 4 ρηι. 
Σα νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε (χπαξμε εμαγψλνπ 
θιπ) γηα ηελ αζθαιή ζχλδεζή ηνπ ζηα δίθηπα. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ρεκηθέο 
αλαιχζεηο ησλ θξακάησλ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ εμαξηεκάησλ. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 9 (ΣΠ 9) 
ΦΑΗΡΗΚΔ ΒΑΝΔ  

θαηξηθνί δηαθφπηεο απφ νξείραιθν ζθπξειαηεκέλν ελ ζεξκψ, αληνρήο ζε ζεξκνθξαζίεο 
απφ -20ν C έσο 120ν C. Oη βάλεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη 
ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 12165, DIN EN ISO 228, 
CW617N. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 10 (ΣΠ 10) 
ΔΛΛΔ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
έιιεο (Μαλζφλ) ηαρείαο επηζθεπήο , πιήξεηο κε φια ηα εμαξηήκαηα ηνπο  θαηάιιεινη γηα 
επηζθεπή δηαξξνψλ ζσιήλσλ δηθηχνπ, επί ηφπνπ, ππφ πίεζε 16bar ρσξίο εθθέλσζε ηνπ 
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χδαηνο απφ ηνλ αγσγφ. Οη ζχλδεζκνη πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή πεξηθεξεηαθήο νιηθήο 
ξσγκήο ηνπ αγσγνχ. Ο ζχλδεζκνο ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρσξίο λα δηαθνπεί ε ζπλέρεηα 
ηνπ αγσγνχ. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη 
ε ζπλέρεηα ηνπ αγσγνχ. 
Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

 ψκα 

 Γέθπξεο ζχζθημεο 

 Διαζηηθφ πεξίβιεκα 

 Κνριίεο 

 Πεξηθφριηα 
Δηδηθά ραξαθηεξηζηθά 
α. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα θέξνπλ ειαζηηθφ πεξίβιεκα θαηαιιήινπ πάρνπο κε 
δηακφξθσζε άθξσλ θαη αλάγιπθεο επηθάλεηαο γηα εμαζθάιηζε ζηεγαλφηεηαο. Ζ ζηεξέσζε 
ηνπ ειαζηηθνχ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο. 
β. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα πεξηβάινπλ ηνλ ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηνλ 
επθνιφηεξν ηξφπν, θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 
γ. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα θέξνπλ πιαζηηθνπνηεκέλε εηηθέηα κε ηελ κέγηζηε ξνπή 
ζχζθημεο, ην εχξνο ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο  κεηά απφ ηηο 
ζπγθνιιήζεηο ζα ππνζηνχλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ηνπο κε ρεκηθή επεμεξγαζία. 
δ. Πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα 
βξίζθνληαη επί ησλ ζειιψλ ηαρείαο επηζθεπήο θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγψλ). Οη 
θνριίεο ζα είλαη δηαηνκήο γηα δηάκεηξν Φ120 θαη Μ14ρηι ηνπιάρηζηνλ θαη γηα δηάκεηξν θάησ 
ηνπ Φ120 Μ12ρηι ηνπιάρηζηνλ. 
ε. Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακφξθσζε ησλ θνριηψλ, ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη κφλν 
ηηο αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
ζη. ην ζπείξσκα ησλ θνριηψλ θαη ησλ πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα έρεη επάιεηςε ην 
«άξπαγκα-ζηφκσκα» θαηά ηελ ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ. 
δ. Ζ γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη νη 
πηζαλέο παξακνξθψζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηελ ζχζθημε, νη νπνίεο ζα έρνπλ 
αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ. 
ε. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθψλ 
δηακέηξσλ ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή. 
Τιηθά θαηαζθεπήο 

1. ψκα ζπγθξάηεζεο: αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304 ην νπνίν ζα θέξεη εζσηεξηθά ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ην ειαζηηθφ ζηεγαλνπνίεζεο (πεξίβιεκα), ΝΒR, EPDM. 

2. Σν ειαζηηθφ ζηεγαλνπνίεζεο (πεξίβιεκα) ζα θέξεη ζε νιφθιεξε ηελ εθαπηφκελε 
επηθάλεηα κε ηνλ ζσιήλα αλάγιπθε εμσηεξηθή ράξαμε ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ 
αγθχξσζε ηνπ εμαξηήκαηνο ζηνλ αγσγφ. 

3. Γέθπξεο ζχζθημεο : αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304. 
4. ηήξημε γεθπξψλ ζχζθημεο: Μίαο πιεπξά (single band). 
5. Κνριίεο & πεξηθφριηα: Αλνμείδσηνο ράιπβαο. 
6. Δπηθάιπςε επηζθεπαδφκελνπ αγσγνχ: Οιηθή (100%)-ε δψλε επηζθεπήο πεξηβάιεη 

νιφθιεξν ηνλ πξνο επηζθεπή αγσγφ (full circle). 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 11 (ΣΠ 11) 
ΔΛΛΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΠΗΔΔΧ 

Τδξαπιηθή ζέιια αλνμείδσηε L280, γηα αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ, PVC, ακηαληνζσιήλα, 
κεηαιιηθνχο. Πεξίβιεκα απφ αλνμείδσην ράιπβα 304, καλδχαο: EPDM βίδεο θαη πεξηθφριηα 
απφ αλνμείδσην ράιπβα 304. 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 12 (ΣΠ12) 
ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΔΤΘΔΧΝ ΑΚΡΧΝ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΓΗΚΣΤΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ 
1. Γεληθά   
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο κέρξη 16 
bar θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 12201-3 / ISO 4427. 
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2. Πξψηε Ύιε 
2.1 Γεληθά 
Ζ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη Πνιπαηζπιέλην PE 100 
θαη ζα έρεη κνξθή νκνγελνπνηεκέλσλ θφθθσλ απφ νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο 
πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα πξφζζεηά ηνπο.  
Σα πξφζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξψκαηνο, ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδψλ, 
θιπ.) νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξψηε χιε πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή.  
Σα πξφζζεηα πξέπεη λα επηιεγνχλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα 
απνρξσκαηηζκνχ ηνπ πιηθνχ κεηά ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ αλαεξφβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Ζ πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε 
πφζηκν λεξφ θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Τιηθφ απφ αλαθχθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσ-
γήο ηεο πξψηεο χιεο. 
Σν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε.  
2.2 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξψηεο χιεο 
Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.  
Ζ πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε 
πφζηκν λεξφ θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
3. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ P.E. 
Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνκνχθεο, ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο, 
ειεθηξνζέιιεο θ.ι.π.) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα 
παξάγνληαη απφ HPPE (Πνιπαηζπιέλην PE 100).  
Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (θαηά ηελ σο άλσ έλλνηα) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ ζα 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ΔΝ 12201-3/ISO 4427 γηα 
πφζηκν λεξφ θαη ζα παξάγνληαη κε ηελ κέζνδν έγρπζεο (injection moulding), απνθιεηνκέλσλ 
ησλ εμαξηεκάησλ πνπ παξάγνληαη κε άιιεο κεζφδνπο. 
Σα πξνο πξνκήζεηα εμαξηήκαηα PE ζα πξέπεη: 
 Να θαηαζθεπάδνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θαη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001. 
 Οη πξνκεζεπηέο λα παξέρνπλ εγθξίζεηο γηα ηα πξντφληα ηνπο απφ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο φπσο ΔΛΟΣ, DVGW, DS, SVGW θιπ. 
 Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε δηαθαλείο πξνζηαηεπηηθέο ζαθνχιεο θαη 

κεηά ζε ραξηνθηβψηηα. 
 ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θάζε ειεθηξνεμαξηήκαηνο θαη εμαξηήκαηνο επζέσλ άθξσλ  ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάγιπθα ηππσκέλεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγρπζεο, πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ζην εμάξηεκα, φπσο δηάκεηξνο, SDR, PE 100, ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ 
εμαξηήκαηνο (batch number).  

 Όια ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη απφ PE 100, SDR 11 (16 BAR). 
Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν 
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο. 

3.1 Ζιεθηξνεμαξηήκαηα 
Κάζε ειεθηξνκνχθα ζα πξέπεη: 
1. Να θέξεη επηθνιιεκέλε ηαηλία ή λα ζπλνδεχεηαη απφ θάξηα δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ηα 

ISO 7810 θαη 7811), ε νπνία: 

 Θα ππάξρεη barcode δηαγξάκκηζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε / κεηαθνξά ησλ 
δεδνκέλσλ ζπγθφιιεζεο ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ κε barcode.  

 Θα ππάξρεη επίζεο barcode δηαγξάκκηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
εμαξηήκαηνο (traceability code). 

 Θα είλαη ηππσκέλα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνο ζέξκαλζεο, 
ρξφλνο ςχμεο θιπ), ψζηε αθφκε θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο ηεο barcode δηαγξάκκηζεο ή 
άιιεο αηηίαο, λα είλαη δπλαηή ε ρεηξνθίλεηε ζπγθφιιεζε ηνπ εμαξηήκαηνο. 

2. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαηά ηελ εθαξκνγή (απνθπγή βιαβψλ ζηελ αληίζηαζε), απνθπγήο 
θζνξψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε (επηθαλεηαθή νμείδσζε αληίζηαζεο) θαη θαιχηεξεο 
ζπγθφιιεζεο, ζα πξέπεη ε αληίζηαζε ησλ ειεθηξνκνπθψλ, ειεθηξνεμαξηεκάησλ, 
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ειεθηξνζειιψλ θαη εμαξηεκάησλ δεκηνπξγίαο δηαθιαδψζεσλ, λα είλαη πιήξσο 
ελζσκαησκέλε ζην ζψκα ηνπ ειεθηξνεμαξηήκαηνο. 

3. Ζ ηάζε ηνπ ξεχκαηνο εθαξκνγήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 42 volt. 
α) Γείθηεο ηήμεο γηα θάζε δψλε ζπγθφιιεζεο, κε ζθνπφ ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 
νινθιήξσζεο ηεο ζπγθφιιεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζψκα ηνπ εμαξηήκαηνο 
θνληά ζηνπο αθξνδέθηεο. Οη δείθηεο ηήμεο πξέπεη λα είλαη θσληθνί, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 
ππεξρείιηζε θαη ε απψιεηα ηνπ πιηθνχ θαη ε απνθπγή αηπρεκάησλ. 
β) Οη ειεθηξνκνχθεο ζα πξέπεη λα ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε 
(έλα θχθιν, ρσξίο πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθέο (monofilar) θαη 
φρη δηθαισδηθέο (difilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο έσο θαη ηε δηάκεηξν Φ 500.Γηα ηηο 
δηακέηξνπο Φ560 θαη Φ 630 νη ειεθηξνκνχθεο ζα πξέπεη λα ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ 
ζσιήλα/εο ζε εψο δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο πξνζέξκαλζε θαη ζα πξέπεη 
λα είλαη κνλνθαισδηαθέο (monofilar) θαη φρη δηαθαισδηαθέο (bifilar). 
Σα ινηπά ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνγσλίεο , ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο θ.ι.π.) ζα 
πξέπεη: 
α) Να ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε (έλα θχθιν ρσξίο 
πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη δηθαισδηαθά 
(bifilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο εψο θαη ηε δηάκεηξν Φ180. 
β)Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπγθνιινχληαη 
πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο πξνζέξκαλζε θαη ζα 
πξέπεη λα είλαη κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη δηθαισδηαθά (bifilar). 
Οη ειεθηξνζέιιεο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ έλα ή δχν ηκήκαηα, αλ είλαη δχν 
ηκεκάησλ ην άλσ ηκήκα ην νπνίν ζπγθνιιείηαη ζηνλ ζσιήλα θαη ην θάησ ηκήκα-
ζηεξίγκαηα ηνπ άλσ ηκήκαηνο. Δηδηθφηεξα: ε θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα πξέπεη 
λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηεο, ε αλαγθαία 
δηαξθήο ζχζθημε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζην ζσιήλα (θαη φρη απιά ε ζπγθξάηεζε ηεο επάλσ 
ζηνλ ζσιήλα) θαηά ηελ θάζε ζέξκαλζεο θαη ηήμεο (εθαξκνγή αλαγθαίαο πίεζεο γηα ηελ 
επηηπρή ζπγθφιιεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ-ειαηεξίνπ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ζχζθημεο-ζπγθφιιεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο, γηα φιεο 
ηηο δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο Φ250. Αλ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε έμνδα ηνπ φζα εηδηθά εξγαιεία δεηήζεη ε ππεξεζία.  
Ζιεθηξνζέιιεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ –
ειαηεξίνπ ζχζθημεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ζσιήλσλ απφ 
Φ250. 
Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη κε εηδηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο 
ειεθηξνζέιιαο (δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζπγθξάηεζεο, ζπγθφιιεζεο) λα απνδεηθλχεη 
φηη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ ειεθηξνζέιιεο ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπο. 
Σν άλσ κέξνο ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα θέξεη, δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ή δηάηαμε εμφδνπ 
επζέσο άθξνπ, ε νπνία ζα έρεη δεκηνπξγεζεί εξγνζηαζηαθά, κε ηαπηφρξνλε έγρπζε θαηά 
ηελ θάζε έγρπζεο ηνπ άλσ κέξνπο ηεο ειεθηξνζέιιαο. ην άλσ κέξνο ησλ 
ειεθηξνζειιψλ ζα κπνξεί επίζεο λα δηακνξθψλεηαη εξγνζηαζηαθά δηάηαμε 
ειεθηξνκνχθαο ζηελ νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη θαη ζα ζπγθνιιάηε δηάηαμε εμφδνπ κε 
θνπηηθφ ή δηάηαμε εμφδνπ επζέσο άθξνχ κε electro fusion ζπγθφιιεζε ζηνλ απηφλ ρξφλν 
κε ηελ ζπγθφιιεζε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζηνλ ζσιήλα. 
Ζιεθηξνζέιιεο κε θνπηηθφ 
Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Θα επηηπγράλεηαη κε αζθάιεηα πιήξεο δηάηξεζε ζσιήλα απφ ην 
ελζσκαησκέλν θνπηηθφ, θάησ απφ ηελ θαζνξηζκέλε κέγηζηε πίεζε λεξνχ θαη 
ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

 Σν θνπηηθφ ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε 
ηνπ ηεκαρίνπ ζσιήλα πνπ ζα απνθφπηεηαη απφ ην ζεκείν θνπήο θαη ε ζηαζεξή 
ζπγθξάηεζε ηνπ απφ απηφ. 

   Μεηά ηελ δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα θαη ηελ απνκάλθξπζε ηνπ θνπηηθνχ ζεκείνπ 
δηάηξεζεο θαη αθνχ ην δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, ζα 
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εμαζθαιίδεηαη φηη ζα είλαη πιήξσο ειεχζεξε ε δίνδνο απαγσγήο ηνπ λεξνχ 
πξνο ηελ έμνδν ηνπ θνπηηθνχ. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θνπηηθνχ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην 
δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη βεβαησκέλα ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε (ζηελ αληίζεηε πιεπξά 
ηνπ ζεκείνπ δηάηξεζεο) θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ θνπηηθνχ ζα 
είλαη απφιπηε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θνριησηνχ 
εμαξηήκαηνο κε ηνλ ππάξρνληα ειαζηηθφ δαθηχιην. 

 Σν θνπηηθφ ζέιιαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα ζθξαγηζηεί 
εθ λένπ ην ζεκείν ηεο δηάηξεζεο ηνπ ζσιήλα, νπφηε απαηηεζεί δηαθνπή ξνήο 
πξνο ηνλ παξνρεηεπηηθφ αγσγφ. 

 Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηνπ θνπηηθνχ (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο ) ζα 
πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο ηεο ειεθηξνκνχθαο 
δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηή ηνπ ζσιήλα επαγσγήο. 

 Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 25 mm. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε εηδηθή αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζρέδηα λα 
ππνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ. 

Ζιεθηξνζέιιεο ρσξίο θνπηηθφ 
Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε ρσξίο θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ:  

 Ζ ειάρηζηε παξάκεηξνο δηάηξεζεο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ φζε ε 
εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ επζέσο άθξνπ ηεο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο θαη 
πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 25 mm. 

 Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο) 
ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο ηεο ειεθηξνκνχθαο 
δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα απαγσγήο. 

3.2 Δμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ 
Σα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ρξήζε ζε δίθηπα λεξνχ, ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: 
Θα είλαη παξαγσγήο κε έγρπζε (injection), απνθιεηφκελεο ηεο πξνζθνξάο ρεηξνπνίεησλ 
(ζπγθνιιεκέλσλ κε butt-welding)εμαξηεκάησλ. 
Δπίζεο απνθιείεηαη ε πξνζθνξά injection ζπζηνιηθψλ εμαξηεκάησλ ζηα νπνία φκσο 
παξεκβάιιεηαη νπνηαδήπνηε butt-welding ζπγθφιιεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ 
ζπζηνιηθνχ απνηειέζκαηνο, ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη δειαδή εληαίαο έγρπζεο. 
Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα electro fusion ζπγθφιιεζε. Δηδηθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη ην 
θαζαξφ κήθνο ηεο θάζε ζπγθνιινχκελεο πιεπξάο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 
ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ ειεθηξνκνχθαο. 
3.4 Δμαξηήκαηα κεηάβαζεο  
Ωο εμαξηήκαηα κεηάβαζεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη γίλνληαη απνδεθηά ηα εμαξηήκαηα ηα 
νπνία ζην έλα άθξν ηνπο έρνπλ νξείραιθν ζπείξσκα ή ζπείξσκα απφ αλνμείδσην ράιπβα 
1,4305 θαη ζην άιιν πνιπαηζπιέλην θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη: 
Σν επζχ ηκήκα ησλ εμαξηεκάησλ κεηάβαζεο (transition adaptor) πνπ πξννξίδεηαη γηα 
ζπγθφιιεζε κε ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην, πνπ ζα έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, θαζψο θαη ηα ινηπά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ παξνχζα απαηηνχληαη γηα ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ.   
  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 13 (ΣΠ 13) 
ωιήλες  αποτέηεσζες u-PVC 

σιήλεο απνρέηεπζεο u-PVC απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-08-06-02-02 «Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ 
ζσιήλεο u-PVC» κφλν ζε φηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο, ηελ κεηαθνξά, ηνπο ειέγρνπο θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ησλ ζσιήλσλ) 
 
Άρζρο 5ο – σκθωλία κε ηετληθές προδηαγραθές – Σετληθά ζηοητεία προζθοράς 
Ζ ΓΔΤΑΛ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε έξεπλα ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ απφ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά. 
Κάζε πξνκεζεπηήο θαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν πιηθφ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαζέζεη 
πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ, (φλνκα, δηεχζπλζε, ζηνηρεία ζπκβαηηθήο ή 
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ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο) θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – πηζηνπνηήζεηο ηνπ θάζε 
πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ή έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
Γηα θάζε πιηθφ ζα ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε 
πφζηκν λεξφ. 
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, πξνζπέθηνπο θαη φηη είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή 
πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πιηθψλ, απνξξίπηνληαη θαη δελ αμηνινγνχληαη. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή 
ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά. 
Γεληθά απνξξίπηνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πιηθά πνπ δελ δηαζέηνπλ επίζεκε πηζηνπνίεζε. 
Ζ αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο.  
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ   Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ ΓΔΤΑΛ  
ΤΓΡΔΤΖ    ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ   θ.θ.α     
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