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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Σ.Υ. 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Y∆ΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης). 
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κωδικός 
προϋπολογισµού έτους 2014  : 25.05.923.000 µε τίτλο : Προµήθεια υλικών 
ύδρευσης-αποχέτευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας ) 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων 
για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114Α), «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»., του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 6 παρ.14) & 
του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» 
 
Άρθρο 2ο – Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας – Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 
Η σύµβαση της Προµήθειας 
1. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
2. Η Τεχνική Έκθεση 
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
5. Η Προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 3ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένο 
προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου της 
προµήθειας, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. Ο ανάδοχος-προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει 
τα υλικά µε δική του δαπάνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση), στην αποθήκη της 
∆ΕΥΑΛ (ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ). Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά µε 
βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
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Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

1. Γωνίες γαλβανιζέ ½΄΄ 
2. Γωνίες γαλβανιζέ µε σπείρωµα σωλήνων αρσενικό-θυληκό (1/2΄΄, 3΄΄) 
3. Μαστός γαλβανιζέ ( 2 ½΄΄) 
4. Μούφα γαλβανιζέ (1/2΄΄) 
5. Ρακόρ γαλβανιζέ (2’’) 
6. Ρακόρ κωνικό γαλβανιζέ  (1/2’΄) 
7. Ρακόρ µηχ. Συσφ. 1’’ αρς. γαλβανιζέ 
8. Συστολή αγγλίας  γαλβανιζέ (3/4΄΄Χ ½΄΄, 1΄΄Χ ½¨, 1 ½΄΄Χ 1 ¼΄΄, 2 ½΄΄ Χ 2΄΄, 2 ½΄΄Χ 
1΄΄) 
9. Συστολή αµερικής γαλβανιζέ (3/4΄΄Χ1/2΄΄,  1΄΄Χ1/2΄΄, 1 ¼΄΄Χ 1΄΄, 1 ½΄΄Χ3/4΄΄, 1 
½΄΄Χ 1 ¼΄΄, 3’’ Χ 2΄΄ ) 
10. Τάπα γαλβανιζέ ΑΡΣ. (1/2΄΄, ¾΄΄, 2΄΄ , 2 1/2΄΄) 
9. Ταυ γαλβανιζέ (1/2΄΄,1΄΄, 1 ¼΄΄, ¾΄΄ Χ ¾΄΄ Χ1΄, 2΄΄ Χ 1΄΄Χ 2΄΄) 
10. Σωληνοµαστοί γαλβανιζέ (2 ½΄΄Χ 20cm ) 
11. Στηρίγµατα γαλβανιζέ (1΄΄) 
12. Στηρίγµατα γαλβανιζέ µε λάστιχο ( ¾΄΄) 
13. Ντίζα γαλβανιζέ  (Μ10, Μ6, Μ8, Μ27) 
κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ ISO 
9001:2008  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ 2) 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε 
σήµανση ΕΝ 124, µε διάταξη ασφάλισης. 
Τα χυτοσιδηρά καλύµµατα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 124, που εκδίδεται από αναγνωρισµένο οργανισµό 
πιστοποίησης. 
Η ∆ΕΥΑΛ έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται 
στα ως άνω πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα 
αυτά. 
Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα στην εµφανή και εντοιχιζόµενη όψη του µε 
ανάγλυφα στοιχεία ή ανάγλυφη σήµανση τα παρακάτω: 

• Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το πρότυπο) 

• Την ένδειξη της κατηγορίας του καλύµµατος 
• Το έτος και το µήνα χύτευσης 
• Το όνοµα ή/και το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής 
• Το σήµα του Οργανισµού Τυποποίησης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΤΠ3) 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 
Τα προκατασκευασµένα φρεάτια τοποθέτησης υδροµετρητών θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1. Σχήµα τετραγωνικό διαστάσεων 30Χ30 εκ. τουλάχιστον. 
2. Σώµα φρεατίου κατασκευασµένου από στεγανό σκυρόδεµα εξαιρετικά 

υψηλής αντοχής, τουλάχιστον C35/45, ινοπλισµένο και αντίστοιχα 
προβλεπόµενης αντοχής σε συνεχές στατικό φορτίο τουλάχιστον 14 τόννους. 
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3. Το φρεάτιο θα έχει αναµονές για να δέχεται σωλήνες διαφόρων υδροµέτρων. 
4. Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο GG25 ή χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη. 
5. Θα παραδίδονται µε έδραση µε πλήρη πυθµένα επί του εδάφους µε στόχο 

την πολύ χαµηλή τάση εδράσεως και την ανυπαρξία κλίσεως λόγω 
διαφορικών καθιζήσεων. 

6. Το φρεάτιο πρέπει να είναι στεγανό 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 4 (ΤΠ 4) 
Σωλήνες    u-PVC 

Σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο ( u-PVC) συµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2 σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 1501-08-06-02-01 
«∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC» µόνο σε ότι αφορά την προµήθεια, την 
µεταφορά, ελέγχους & τα πιστοποιητικά (των σωλήνων) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5 (ΤΠ 5) 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

(HDPE) 
1. Αποδεκτά υλικά 
Οι προς προµήθεια σωλήνες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή αφορούν σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
κλάσης PE 100 (3ης γενιάς), ονοµαστικής πίεσης 16 atm.H ονοµαστική πίεση των 
σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 100). 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene) υπάγεται 
στην κατηγορία των πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή 
µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα και να επαναστερεοποιηθούν 
οσεσδήποτε φορές.  
Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ιδιότητα Μονάδα  Μέθοδος δοκιµής Τιµή  

∆είκτης ροής MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 
Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23ο C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 
Επιµήκυνση στο σηµείο 
διαρροής 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχή εφελκυσµού στη 
θραύση 

N/mm² Ταχύτητα δοκιµής  32 

Επιµήκυνση στη θραύση % 125 mm/min > 800 
Αντοχή στην κάµψη N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 
Μέτρο κάµψεως N/mm²  800 
Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084  60 

Αντοχή σε κρούση  
- EN ISO 8256:20045 Χωρίς 

θραύση 
Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως ο C  130 
Συντελεστής γραµµικής 
διαστολής 

K -1 ASTM D 696-036 1,7 · 10-4  

Θερµική αγωγιµότητα στους 
20ο C  

W / m · K DIN 52612-1 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20ο C και σε σχετική υγρασία 50% 
Ειδική αντίσταση Ω · cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 
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2. Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές 
2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 
ΕΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-
Part1: 
                             General-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από      
                              πολυαιθυλένιο (PE).Μέρος 1: Γενικότητες. 
EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-

Part2: 
                              Pipes-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από      
                              πολυαιθυλένιο (PE).Μέρος 2: Σωλήνες. 
2.2 Πρότυπα δοκιµών 
ΕΝ 12099             Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and   

Volatile Content-Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων-Υλικά και 
συστατικά µέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου-Προσδιορισµός    

                             της περιεκτικότητας των πτητικών. 
ΕΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Τhermoplastics pipes-Determination of  

Resistance to internal pressure at constant temperature       -
Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί                               
σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό 
σταθερή θερµοκρασία. 

 
3.Αποδεκτά υλικά-∆οκιµές µίγµατος πρώτης ύλης-∆οκιµές σωλήνων 
3.1 Γενικά 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (EN) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
Προϊόντα από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από 
κράτη - µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη 
στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα 
χρήσης. 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων ο προµηθευτής θα υποβάλει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

• πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα / εργαστήριο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. (EN ISO / IEC 17025:2005-08 General 
requirements for the competence of tasting and calibration laboratories – Γενικές 
απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από 
τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων των προϊόντων.  

• Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρµογών των προϊόντων. 
• Πίνακες διατάξεων / χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων.  
• Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος 

που παράγει το εργοστάσιο. 

• Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και 
κατ΄ ελάχιστο θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / 
στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε 
πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality management systems – 
Fundamentals and vocabulary – Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές αρχές 
και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  
Η σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό 
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ή Ινστιτούτο χώρας ΕΕ (πχ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public 
Water Supply and Swimming pools). 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο 
έργο προς τοποθέτηση.  
3.2 Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των 
σωλήνων θα είναι:  
• ∆εύτερης γενιάς, τύπου  PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 

1167-1:2003-0710, EN ISO 12162:1996-0411) ή  

• Τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 
1167-1:2003-072, EN ISO 12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του 
υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά  EN ISO 1167-1:2003-
07 ή κατά EN 921:1994 αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που 
προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C. 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την ίδια ονοµαστική πίεση 
του σωλήνα.  
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην µελέτη. Εάν δεν καθορίζεται 
στην µελέτη, συνίσταται η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή 
παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία 
επέκταση ρηγµάτων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  
3.3 Ειδικό βάρος 
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 
Kg/m³ στους 23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m³. Ο έλεγχος 
της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο 
χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα. 
Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο 
τυχόν ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων 
κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας):    900-910 Kg/m³ 
3.4 ∆είκτης ροής  
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά 
στην συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο 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) – Πλαστικά – Προσδιορισµός της 
µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των 
θερµοπλαστικών). 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
3.5 Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά 
Μετράτε η απώλεια υλικού µετά από µία ώρα σε φούρνο στους 105ο C κατά EN 
12118:1997 (Plastic piping systems – Determination of moisture content in 
thermoplastics by coulometry – Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων – 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερµοπλαστικά µε 
κουλλοµετρία). 
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m³, η δε επιτρεπόµενη 
απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg.  
3.6 Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής: 
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1. Η πλήρης δοκιµή σύµφωνα µε το 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] – 
Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά ρευστών – Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] – ∆οκιµή πλήρους κάλυψης 
κλίµακας [FST]).  

2. Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 – test) κατά 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] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη µεταφορά 
υγρών. Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή 
µικρής κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά τη δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν 
αυξάνεται η πίεση του αγωγού και µετράτε η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.    
4. Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά 
τυπωµένες και ανά µέτρο σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή, π.χ. για 
PE 100:  

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 
ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = ΡΕ 100 = 

Όπου: 
HDPE   = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  = εξωτερική διάµετρος  Χ πάχος τοιχώµατος 
ΡΝ 12,5   = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
ΧΧΧΧ   = όνοµα κατασκευαστή 
ΥΥΥΥ   = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων 

   αριθµός 
ΖΖΖΖ    =τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και 

δοκιµασία των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
ΡΕ   = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
5. ∆ιαστάσεις των σωλήνων  
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες ΡΕ 100 
των 12,5 atm. 

 
∆ιάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (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 

  
Για ένα µέτρο µήκους πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο ΡΕ τρίτης (3ης) γενιάς 
(PE 100, MRS 10, σ.80) ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16bar, σε ευθύγραµµα µήκη 
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12,00 µ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση των σωλήνων και η µεταφορά 
τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆ΕΥΑΛ.  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 6 (ΤΠ6) 
ΖΙΜΠΩ XYTA 

Ζιµπώ χυτά διπλά πλήρη µε κοχλίες σύσφιξης και λάστιχο στεγανοποίησης 
κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε τη προδιαγραφή 
ISO2531/EN545. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 7 (ΤΠ7) 

ΖΙΜΠΩ XYTA ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ 
Ζιµπώ συστολικά χυτά διπλά πλήρη µε κοχλίες σύσφιξης και λάστιχο 
στεγανοποίησης κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε τη 
προδιαγραφή ISO2531/EN545. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 8 (ΤΠ8) 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ 
Φλάντζες χαλύβδινες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας P250GH, µε 
τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 9 (ΤΠ9) 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
1. Γωνία αρς. /θηλ. ½’’ 
2 .Μαστοί (1/2΄΄ , 1 ¼΄΄, 2΄΄, ½΄΄Χ 3/8΄΄) 
3. Ρακόρ 9/11΄΄ 
4. Ρακόρ µηχ. Συσφ. (1΄΄ Θ, 2΄΄Θ, Φ15Χ1/2΄΄ Α, Φ15Χ1/2 Θ, Φ18Χ1/2΄΄ Θ, 
Φ18Χ1/2΄΄ Α, Φ22Χ3/4΄΄ Α) 
5. Ρακόρ (Φ 16Χ2Χ1/2΄΄ Θ,  Φ 18Χ2.5Χ1/2’’ Θ, Φ22Χ3Χ3/4΄΄Α, Φ28Χ3Χ1΄΄Θ, 
Φ32Χ1΄΄Α, Φ63Χ2΄΄ Α) 
6. Σύνδεσµος (Φ32, Φ40, Φ110,  Φ16Χ2.0Χ16) 
7. Συστολή  ΑΓΓΛ. (1/2Χ3/8΄΄, 1 1/2Χ1 ¼΄΄) 
8. Συστολή ΑΜΕΡ. (1/2X1/4΄΄) 
9.Τάπα (½΄΄ Θ) 
10. Ταυ (Φ18Χ2,5΄΄, Φ18Χ2.5Χ1/2΄΄ Θ, Φ32Χ1 Θ, Φ40Χ1 ¼ Θ΄) 
11. Μούφα (1 ½΄΄) 
12. Μαστός (1 ½ Χ 1 ¼΄΄) 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα Ορειχάλκινα εξαρτήµατα σύνδεσης θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 
υπολείµµατα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική-κατασκευαστική ατέλεια. Το µέταλλο 
κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσµίξεις άλλων υλικών. 
Ειδικά Χαρακτηριστικά 

• Σώµα-άκρα: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή C 
614N βάση του ΕΝ 12164. 

• Σπείρωµα άκρων: Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 

• Πάχος θηλυκού σπειρώµατος: τουλάχιστον 4 χιλ. 
Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα σύνδεσης θα φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση (ύπαρξη 
εξαγώνου κλπ) για την ασφαλή σύνδεσή του στα δίκτυα. Κάθε προσφορά θα 
συνοδεύεται από χηµικές αναλύσεις των κραµάτων κατασκευής του σώµατος των 
εξαρτηµάτων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10 (ΤΠ10) 
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ  

Σφαιρικοί διακόπτες από ορείχαλκο σφυρηλατηµένο εν θερµώ, αντοχής σε 
θερµοκρασίες από -20ο C έως 120ο C. Oι βάνες θα είναι κατάλληλες για κατασκευή 
δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 
12165, DIN EN ISO 228, CW617N. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11 (ΤΠ 11) 
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 

Γενικά χαρακτηριστικά 

• Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι ολικής ροής µε αποτέλεσµα να διατηρούν την 
πτώση πίεσης που δηµιουργεί η τοποθέτηση τους στην γραµµή, σε χαµηλά 
επίπεδα. 

• Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους 
υπολείµµατα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική-κατασκευαστική ατέλεια. 

• Οι σφαιρικές κάνουλες θα έχουν σταθερή ποιότητα υλικών κατασκευής και 
επεξεργασίας διότι η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να έχει πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε το πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2008. 

Οι σφαιρικές κάνουλες αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα: 

• Σώµα κάνουλας 
• Σφαίρα 

• Στυπιοθλίπτης 
• Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας 
• Άξονας χειρισµού σφαίρας 
• Μοχλός του άξονα χειρισµού 

• Βίδα συγκράτησης µοχλού 
Θα αναγράφονται πάνω στο σώµα των σφαιρικών κανουλών (ανάγλυφη σήµανση) 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή) 

• ∆ιάµετρος σφαιρικής κάνουλας 
Το άνοιγµα και το κλείσιµο του κρουνού θα επιτυγχάνεται µε στροφή 90 µοιρών. 
Το µέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσµίξεις άλλων υλικών εκτός 
αυτών των προδιαγραφών. 
Ειδικά χαρακτηριστικά 
Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι κατασκευασµένες από τα παρακάτω υλικά: 

• Σώµα και υπόλοιπα µέρη: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 12164/5. 

• Σφαίρα: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
12164/5, διαµανταρισµένη, γυαλισµένη και χρωµιωµένη µε τραχύτητα 
Rz=0,5m κατά DIN 4766. 

• Άξονας-Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 12164/5. 

• Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) 
πάχους 4,0 χιλ τουλάχιστον µε πάτηµα σφαίρας στο τεφλόν 2,5 χιλ. 

• Ο µοχλός χειρισµού των σφαιρικών κανουλών θα είναι λαβή κατασκευασµένη 
από αλουµίνιο ή ισοδύναµο υλικό. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 12 (ΤΠ 12) 

ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Σέλλες (Μανσόν) ταχείας επισκευής , πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατα τους  κατάλληλοι 
για επισκευή διαρροών σωλήνων δικτύου, επί τόπου, υπό πίεση 16bar χωρίς 
εκκένωση του ύδατος από τον αγωγό. Οι σύνδεσµοι προορίζονται για επισκευή 



 9

περιφερειακής ολικής ρωγµής του αγωγού. Ο σύνδεσµος θα µπορεί να τοποθετηθεί 
χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα πρέπει να 
τοποθετούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού. 
Οι σέλλες ταχείας επισκευής αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα: 

• Σώµα 

• Γέφυρες σύσφιξης 
• Ελαστικό περίβληµα 

• Κοχλίες 
• Περικόχλια 

Ειδικά χαρακτηριστκά 
α. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα φέρουν ελαστικό περίβληµα καταλλήλου πάχους 
µε διαµόρφωση άκρων και ανάγλυφης επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η 
στερέωση του ελαστικού θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές 
µετακινήσεις. 
β. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα περιβάλουν τον σωλήνα και θα τοποθετούνται µε 
τον ευκολότερο τρόπο, κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 
γ. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα φέρουν πλαστικοποιηµένη ετικέτα µε την µέγιστη 
ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαστάσεων. Οι σέλλες ταχείας επισκευής  
µετά από τις συγκολλήσεις θα υποστούν καθαρισµό των επιφανειών τους µε χηµική 
επεξεργασία. 
δ. Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης τους οι κοχλίες και τα περικόχλια θα 
βρίσκονται επί των σελλών ταχείας επισκευής και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη 
οδηγών). Οι κοχλίες θα είναι διατοµής για διάµετρο Φ120 και Μ14χιλ τουλάχιστον και 
για διάµετρο κάτω του Φ120 Μ12χιλ τουλάχιστον. 
ε. Για να αποφευχθεί η παραµόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να 
µεταφέρει µόνο τις αξονικές δυνάµεις στους κοχλίες κάτω από τις συνθήκες 
τοποθέτησης και λειτουργίας. 
στ. Στο σπείρωµα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να έχει επάλειψη το 
«άρπαγµα-στόµωµα» κατά την σύσφιξη του περικοχλίου. 
ζ. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο που να 
αποφεύγονται οι πιθανές παραµορφώσεις του σώµατος του συνδέσµου κατά την 
σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του. 
η. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα είναι κατάλληλες για ορισµένη περιοχή εξωτερικών 
διαµέτρων σωλήνων περί την ονοµαστική. 
Υλικά κατασκευής 

1. Σώµα συγκράτησης: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 το οποίο θα φέρει 
εσωτερικά σε ολόκληρη την επιφάνεια το ελαστικό στεγανοποίησης 
(περίβληµα), ΝΒR, EPDM. 

2. Το ελαστικό στεγανοποίησης (περίβληµα) θα φέρει σε ολόκληρη την 
εφαπτόµενη επιφάνεια µε τον σωλήνα ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία 
µεγιστοποιεί την αγκύρωση του εξαρτήµατος στον αγωγό. 

3. Γέφυρες σύσφιξης : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 
4. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης: Μίας πλευρά (single band). 
5. Κοχλίες & περικόχλια: Ανοξείδωτος χάλυβας. 
6. Επικάλυψη επισκευαζόµενου αγωγού: Ολική (100%)-η ζώνη επισκευής 

περιβάλει ολόκληρο τον προς επισκευή αγωγό (full circle). 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 13 (ΤΠ13) 
ΣΕΛΛΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

Υδραυλική σέλλα ανοξείδωτη L280, για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, 
αµιαντοσωλήνα, µεταλλικούς. Περίβληµα από ανοξείδωτο χάλυβα 304, µανδύας: 
EPDM βίδες και περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα 304. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 14 (ΤΠ14) 
ΗΛΕΚΤΡOΓΩΝΙΑ PE 100, SDR 11 (16bar) 

Γωνίες 45ο-90ο PE100 SDR11 (ISO 5) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 
16bar. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 15 (ΤΠ15) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, SDR 11 (16bar) 
Οι ηλεκτροµούφες θα είναι πολυαιθυλενίου PE 100 SDR 11 (ISO 5) για την ένωση 
πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου PE-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 
bar. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 16 (ΤΠ15) 

ΗΛΕΚΤΡΟΤAY PE 100, SDR 11 (16bar) 
Ταυ PE-100 SDR11 (ISO 5) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16bar. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 17 (ΤΠ17) 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, SDR 11 (16bar) 
Εξάρτηµα µετάβασης αρσενικό ή θηλυκό PE-100 S5/SDR 11, για σύνδεση σε 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE-100,  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 
16bar. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 18 (ΤΠ 18) 
ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 

Λαιµοί σύνδεσης παραγόµενοι µε έγχυση (injection) αγωγών PE για σύνδεση σε 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για 
αυτογενή συγκόλληση σωλήνων.  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 19 (ΤΠ 19) 
ΓΩΝΙΑ/ΚΑΜΠΥΛΗ u-PVC 

Γωνία αποχέτευσης κλίσης 45ο από σκληρό u-PVC σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
EN 1401 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 20 (ΤΠ 20) 
Σωλήνες  αποχέτευσης u-PVC 

Σωλήνες αποχέτευσης u-PVC από µη πλαστικοποιηµένο PVC-U συµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 1501-08-06-02-02 
«∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC» µόνο σε ότι αφορά τις απαιτήσεις, την 
µεταφορά, τους ελέγχους & τα πιστοποιητικά (των σωλήνων) 
 

 
Άρθρο 5ο – Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία 
προσφοράς 
Η ∆ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα 
υλικά. 
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Κάθε προµηθευτής και για κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να 
παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, 
στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές – πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη 
πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής). 
Για κάθε υλικό θα υπάρχει στην προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση 
σε πόσιµο νερό. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και 
ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισµό υλικά που δεν διαθέτουν επίσηµη 
πιστοποίηση. 
Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών 
στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.  
 
 
                         Ο                                                                                  H 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  TY  ∆ΕΥΑΛ    
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                              ΜΠΩΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 

 


