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Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προμήθεια Φλοτεροβάνας Φ.300 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  41/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Σ.Υ. 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ Φ.300. 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΔΕΥΑΛ και η σχετική δαπάνη 
προβλέπεται στους κωδικούς ΕΞΟΔΩΝ, προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ έτους 2016, 
ως παρακάτω: 

• Κ.Α.: 12.00.000.00 
 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 Δήμων 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 Διοίκησης – 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: 
1.  Η σύμβαση της Προμήθειας που θα καταρτιστεί 
2.  Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
3.  Η Τεχνική Έκθεση 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
5.  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
6.  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, 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 ΔΕΥΑΛ (ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ). Τα προς 
προμήθεια υλικά θα παραδοθούν τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος τριάντα  
(30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  
Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προορισμός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ, οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες). 
Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες.    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

 
H βαλβίδα  πρέπει αυτόματα να ελέγχει το επίπεδο της στάθμης της δεξαμενής, 
ανεξάρτητα των μεταβολών της ανάντι πίεσης, αποτελούμενη από μονής έδραση 
βαλβίδα με πλωτήρα ενεργοποιούμενη με έμβολο και εξοπλισμένη με πλωτήρα για 
εγκατάσταση στη δεξαμενή. Ο πλωτήρας και ο σωλήνας του, κατασκευασμένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα συνδέονται με το έμβολο με τη βοήθεια μοχλών διπλά 
γαλβανισμένων ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η βαλβίδα  πρέπει να ρυθμίζει και να διακόπτει την παροχή νερού σύμφωνα με τη 
ζήτηση έτσι ώστε να παραμένει η στάθμη της δεξαμενής μέσα στο καθορισμένο 
εύρος. 
Η βαλβίδα θα πρέπει να διαθέτει τεχνολογία αυτοκαθαρισμού για παρεμπόδιση 
κατακράτησης ρύπων στους δακτυλίους, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 
προβλημάτων στη λειτουργία. 
Η βαλβίδα  πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο  
ΕΝ1074-1. 
Η βαλβίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου 
τουλάχιστον GG-25 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1561  και να αποτελείται από: 
 

√ Σώμα με δυνατότητα 3 δρόμων, επιτρέποντας την εγκατάσταση σε 
γωνιακή ή ευθεία σύνδεση και να διαθέτει αντικαθιστάμενη έδραση και 
έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 303 

√ Κινητό μέρος της βαλβίδας αποτελούμενο από κύριο άξονα, κλείστρο, 
παρέμβυσμα και έμβολο δημιουργώντας μια συνδεσμολογία με 
τεχνολογία αυτοκαθαρισμού μειώνοντας σημαντικά την συντήρηση 

√ Μοχλό του μηχανισμού, που συνδέει τον άξονα με τον πλωτήρα, που θα 
πρέπει να αποτελείται από διπλή ράβδο για τις διαμέτρους μεγαλύτερες 
από DN 65 

√ Μεγάλο πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316 που θα 
συνδέεται με τον μοχλό με τη βοήθεια σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
Η βαλβίδα πρέπει να παρέχει εξαιρετική ακρίβεια και στεγανότητα ακόμα και σε 
χαμηλές πέσεις και να έχει τη δυνατότητα στροφής του μοχλού σε γωνία 45/90 σε 
χαμηλές πιέσεις και δυνατότητα διαχείρισης νερού μέχρι 60ο C. 

 
Η βαλβίδα πρέπει να διαθέτει φλάντζες στα δύο άκρα ανάλογης ονομαστικής 
πίεσηςκαι η συντήρηση  πρέπει να γίνεται εύκολα από πάνω χωρίς την 
απομάκρυνση της από τη θέση εγκατάστασης. 
 
Επιφανειακή Προστασία. 
 
Το σώμα της δικλείδας, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται με αντισκωριακό 
υπόστρωμα (rust primer) ψευδαργυρικής βάσεως, μετά από εκτέλεση αμμοβολής 
κατηγορίας SA ½, πάχους τουλάχιστον 50μm. H τελική βαφή θα είναι εσωτερική και 
εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε διάβρωση, όπως χρώματα 
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εποξειδικής βάσεως. Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 
300μm και εξωτερικά τουλάχιστον 200μm. 
Σήμανση 
 
Η βαλβίδα πρέπει να έχει την παρακάτω σήμανση 
 

√ Όνομα κατασκευαστή 

√ Υλικό 

√ Διάμετρος 
√ Ονομαστική πίεση 

√ Έτος και παρτίδα παραγωγής 
 
Ο κατασκευαστής της βαλβίδας  πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και 
η βαλβίδα να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής για πόσιμο νερό.  
 
 
Άρθρο 5ο- Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να προγρατοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα 
προαναφερόμενα υλικά. Κάθε προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να παραθέσει με 
την προσφορά του τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στην ΤΠ1 ήτοι Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus)  , Πιστοποιητικό  ISO 
9001:2008 του κατασκευαστή & πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής για πόσιμο 
νερό. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 
την τεχνική προδιαγραφή ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών όπως τίθενται 
στην ΤΠ1, απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς τους. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές 
με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
 
 
 
 
                     OI                                                                                 H 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  TY  ΔΕΥΑΛ    
   
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                              ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 
 
 

 


