
 

 

 
 

 

 

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης  

Τηλέφωνο : 2251041966 

Fax  : 2251041966 

Ε-mail             : promithion@deyamyt.gr  

mailto:deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια εξειδικευμένων 

υλικών ύδρευσης για τις 

ανάγκες όλων των 

Δημοτικών ενοτήτων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

63/2022 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.442,80€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

Οι ανοξείδωτες υδραυλικές σέλλες προορίζονται για την επισκευή αλλά και  σύνδεση 

σωλήνων ύδρευσης από PE, PVC,αμίαντο και χυτοσίδηρο ακόμα και σε περιπτώσεις με 

διαφορά υλικού και εξωτερικών διαμέτρων . 

Υδραυλικές σέλλες προορίζονται για την τοποθέτηση εντός ή εκτός του εδάφους και σε 

αγωγούς με πίεση έως και 16 atm.  

Το εύρος εφαρμογής των ανοξείδωτων σελλών και το μήκος τους θα είναι αυτό που 

αναφέρεται στον πίνακα της μελέτης . 

Το κύριο χαρακτηριστικό των συνδέσμων επιδιόρθωσης υδραυλικού τύπου είναι η ειδική 

κατασκευή του ελαστικού στεγάνωσης το οποίο φέρουν εσωτερικά του σώματος τους. 

To ελαστικό στεγάνωσης πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωμένη περιφέρεια ώστε το νερό 

μέσω ειδικών διαύλων να εκτονώνει ακτινικά και ισοκατανεμημένα το ελαστικό 

εξασφαλίζοντας πλήρη στεγάνωση επί του σωλήνα. Αυξανόμενης της εσωτερικής πίεσης 

στον αγωγό θα πρέπει να αυξάνεται αναλογικά και η στεγάνωση που παρέχει το ελαστικό. 

Το ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να ακολουθεί τις αυξομειώσεις της πίεσης στον αγωγό 

εξασφαλίζοντας πάντοτε άριστη στεγάνωση ,εντός των ορίων πίεσης για τα οποία είναι 

κατασκευασμένος ο σύνδεσμός. 
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Ο σύνδεσμος πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη (διαιρούμενου τύπου) τα οποία θα 

συνδέονται μεταξύ τους σε δυο σημεία μέσω  δυο ή τριών ασφαλιστικών κοχλίων , 

ανάλογα με της διάμετρο. 

η κατασκευή του συνδέσμου θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση 

του σε αγωγούς υπό πίεση . 

Η πίεση λειτουργίας των συνδέσμων θα πρέπει να είναι 16atm για όλες τις διαμέτρους, ενώ 

η πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 φορά η πίεση λειτουργίας. 

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης γωνιακής εκτροπής των αγωγών 

2ο έως και 4ο σε όλες τις διευθύνσεις. 

Τα σώμα των υδραυλικών μανσόν θα είναι  ανοξείδωτος χάλυβας κατά  DIN 14301 (AISI 

304)με πίεση ελαστικού κατάλληλου πάχους από πιστοποιημένο για χρήση σε πόσιμο νερό 

. 

Κοχλίες σύσφιξης : ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN 912 ποιότητας Α2  Ή Α4 (AISI 304 ή AISI 

316). 

Αγκυρώσεις και  γεφυρωτικό έλασμα : Από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 14301 (AISI 304) 

ή DIN 14401 (AISI 316). 

Ελαστικό στεγάνωσης : EPDM ή  NΒR κατάλληλο για πόσιμο νερό.  

 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΔΕΥΑΛ                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                          ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 


