
1 από 12 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. Μ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

  
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2021» και συγκεκριμένα : 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, για όλους τους κατασκευαστικούς οίκους των επιμέρους 
κατηγοριών προϊόντων τα εξής :  

 Τεχνικά φυλλάδια όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των μερών τους ο τρόπος 
λειτουργίας οι διαθέσιμες διαστάσεις κλπ τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή και κατασκευαστικά σχέδια (εφόσον αυτά δεν περιέχονται στα τεχνικά 
φυλλάδια).  

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση των προϊόντων σε δίκτυα πόσιμου νερού. Το πιστοποιητικό θα 
πρέπει να κατατεθεί για κάθε υλικό που θα προσφερθεί. Δεκτά θα γίνουν και πιστοποιητικά που αφορούν 
ολόκληρη κατηγορία αρκεί να περιγράφονται στο πιστοποιητικό όλες οι διαθέσιμες οι τουλάχιστον οι 
προσφερόμενες διαστάσεις. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από το χημείο του κράτους ή άλλο ανεξάρτητο 
φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Βεβαιώσεις των εργοστασίων κατασκευής δεν θα γίνονται δεκτές. 

 Πιστοποιητικό ποιότητος εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων προϊόντων ανά κατηγορία κατά το 
πρότυπο ISO 9001:2008,  

 Από ένα δείγμα για κάθε κατηγορία των προσφερόμενων υλικών. 

 

A.    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ( ΚΕΦ 1 Προϋπολογισμού) 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ορειχάλκινων εξαρτημάτων 

Επί ποινή αποκλεισμού, τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις κατά περιγραφόμενη κατηγορία, 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Γενικά Χαρακτηριστικά: 

Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Θα αναγράφονται πάνω 
στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων, (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1. κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής, για τα 
προσφερόμενα ορειχάλκινα είδη, όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής: 
1. Υλικά κατασκευής των μερών των ορειχάλκινων ειδών. 
2. Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των ορειχάλκινων ειδών 
3. Οδηγίες χρήσης –των ορειχάλκινων ρακόρ τεχν. σύσφιξης PE 
Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, την ημερομηνία του διαγωνισμού τα παρακάτω: 
1. Δείγμα ανά κατηγορία, κατά την υποβολή της προσφοράς. 
2. Ο κατασκευαστής των ορειχάλκινων ειδών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2000 (Η 

πιστοποίηση θα αναφέρεται σε σχεδίαση – κατασκευή ορειχάλκινων ειδών).  
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας των ορειχάλκινων ειδών του εργοστασίου κατασκευής διάρκειας δύο 
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ετών, κατά την υποβολή της προσφοράς. 
4. Πιστοποιητικό – τεχνική έκθεση ανεξάρτητου φορέα όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των 
προσφερομένων Ορειχάλκινων ειδών για οποιαδήποτε διατομή με την ευρωπαϊκή οδηγία CE 
98/83 της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σχετικά 
με την ποσότητα απελευθέρωσης (μg/L) - καρκινογόνο μέταλλο, κατά την επαφή με το πόσιμο 
ύδωρ των βαρέων μετάλλων.  
Ειδικά Χαρακτηριστικά 
• Σώμα–άκρα: Ορείχαλκος CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165 
• Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 
• Θα δίδονται, με την προσφορά του προμηθευτή, κατασκευαστικά στοιχεία των προσφερομένων 
υλικών (βάρος, μήκη σπειρώματος, πάχη σπειρώματος, κά) 

 Όλα τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα είναι βαρέως τύπου και φέρουν στα άκρα του σώματός τους 
κορδόνι ενίσχυσης  για ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του 
χρόνου. 

 
 

B.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ (τουμπόραμα) (ΚΕΦ-2 Πρ) 

 

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης μονοσωληνίου (τουμπόραμα) θα είναι αρίστης κατασκευής, 
χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια . 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 .  

Υλικά κατασκευής 

• Σώμα–άκρα: Ορείχαλκος CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165 

• Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 

• Θα δίδονται, με την προσφορά του προμηθευτή, κατασκευαστικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών  

(βάρος, μήκη σπειρώματος, πάχη σπειρώματος, κά) 

 

Γ.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE - PVC ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΚΕΦ-3 Πρ) 

 

Προορισμός  

Τα ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου PE –PVC (αγωγό 
διανομής) και θα εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής ή 
θα συνδεθούν επί αγωγών PE-PVC της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των 
συνδέσμων. 

Γενικά Χαρακτηριστικά. 

Τα ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης PE-PVC θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα 
άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 
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α. Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου. 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE και από την άλλη 
να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να συνδέεται επί αγωγών 
PE-PVC της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των συνδέσμων.  

Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE – PVC. 

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της αυτογενούς 
συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση χωρίς την κατ’ 
ανάγκη αλληλεπίδραση των προαναφερθέντων λειτουργιών. 

Ειδικότερα : 

α1. Στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring ) ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 
περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή 
διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου. 

α2. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου που θα αποκλείει την 
αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του δακτυλίου 
αγκύρωσης επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από δακτύλιο αγκύρωσης κατασκευασμένο από ορείχαλκο, ο 
οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του 
δακτυλίου αγκύρωσης (ορείχαλκος ), μέσω σύσφιξης της εξωτερικής επιφάνειάς του από το περικόχλιο  σύσφιξης. 
Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές οι οποίες θα 
διεισδύουν εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι μικρής 
επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης τους. Το 
βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην μειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού.  Το 
περικόχλιο συγκράτησης - σύσφιξης θα συνδέεται εσωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου συνδέσμου. 

 

β. Εξάρμωση 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία.  

 

γ. Υλικά κατασκευής 

Σώμα–Περικόχλιο Σύσφιξης: Ορείχαλκος CW617N κατά ΕΝ 12165, ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού. 
Δακτύλιος αγκύρωσης: Ορείχαλκος CW614N ή CW617N κατά ΕΝ 12165 
Δακτύλιος στεγανότητας: EPDM, NBR. 
Δακτύλιος ακαμψίας: Ορείχαλκος CW614N κατά ΕΝ 12165 ή ανοξείδωτο ατσάλι. 
 

δ. Πίεση Λειτουργίας. 

Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar 

ε. Πίεση δοκιμής  

Η πίεση δοκιμής του συνδέσμου με νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 bar 

ζ. Συσκευασία 

Κάθε  σύνδεσμος  θα  είναι  συναρμολογημένος  χωρίς  να πιέζεται  ο  ελαστικός δακτύλιος (απλή συναρμολόγηση, όχι 
σύσφιξη). 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού κατά την ημερομηνία υποβολής  της 
προσφοράς όλα τα οριζόμενα στις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και επιπλέον :  
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 Χημική ανάλυση του κράματος ορείχαλκου των προσφερομένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής 
σύσφιξης που έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε πόσιμο νερό.  

 Πίεση λειτουργίας και δοκιμής των ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα ΡΕ-PVC. 

 Οδηγίες χρήσης των ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα ΡΕ-PVC. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αγωγού PE-
PVC (για το τελικό προϊόν καθώς και για τα επιμέρους εξαρτήματα αυτού) για χρήση σε πόσιμο νερό.  

 
 

Δ. ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΦΛΑΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ& ΤΡΕΛΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟΥΣ ΡΕ)                      
(ΚΕΦ 4-5) Προυπ. 

α)Οι φλάντζες θα είναι χαλύβδινες  σύμφωνα με την ΕΝ 1514-1 έως 4 θα έχει τις απαραίτητες οπές για το 
πέρασμα των κοχλιών ώστε να επιτυγχάνεται η σύσφιξη και η στεγανότητα . 
 Οι φλάντζες  θα χρησιμοποιούνται σύνδεση βανών ,σωλήνων .βαλβίδων αντεπιστροφής , αεροεξαγωγών , 
πυροσβεστικών κρουνών κ.λ.π. , και στο κέντρο τους θα έχουν την απαραίτητη οπή με σπείρωμα η χωρίς ή θα 
είναι τυφλές κ.λ.π. 
 
β) τα χαλύβδινα   εξαρτήματα (καμπύλες –ταυ-συστολές κ.λ.π.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης σύμφωνα 
με την ΕΝ 10253     
 
 

Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ   (ΚΕΦ-6 Προυπ) 

 
Γενικά  Χαρακτηριστικά  
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι  
. Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών.  
Θα αναγράφονται ,  πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού . 

 Ονομαστική πίεση λειτουργίας 

 
Ειδικά   Χαρακτηριστικά  
Οι σφαιρικοί κρουνοί επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές :  

Πίεση λειτουργίας  25 bar που θα αναγράφεται στο σώμα . 

Πίεση δοκιμής σώματος ( υδραυλική) 40 bar και στεγανότητας 25 bar. 

Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού . 

Σώμα–άκρα: Ορείχαλκος CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165 

- Σφαίρα: Ορείχαλκος CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165, συμπαγής, 
διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz = 0,5 m κατά DIN 4766. 

- Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165. 

- Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 4,0 mm τουλάχιστον με 
πάτημα σφαίρας στο τεφλόν 2,5 mm. 
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 Διάμετρος οπής σφαίρας του διακόπτη όχι μικρότερη της ονομαστικής (πχ Σφαιρικός DN15 (1/2’’) θα έχει οπή 
15mm (πλήρους διατομής).  

Το αξονάκι  χειρισμού σφαίρας  θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα αντέχει σε ροπή 
τουλάχιστον 15 χιλιογραμμόμετρων στην μικρότερη διάσταση (1/2’’). 

Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται  με στροφή 90 μοιρών . 

Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο  και στα δύο άκρα του (είτε αρσενικού είτε θηλυκού σπειρώματος ) για ασφαλή 
συγκράτηση και σύσφιξη κατά την τοποθέτηση. 

Σπείρωμα  άκρων : Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 και τα ζητούμενα στο τιμολόγιο μελέτης. 

Το καπάκι στο αξονάκι χειρισμού θα είναι χειρολαβή από ορείχαλκο ανάλογο με το σώμα του σφαιρικού κρουνού 
ή ανοξείδωτο χάλυβα. Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

Όλες γενικά οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα χύτευσης, κατεργασίας 
κλπ και ιδιαίτερα θα παρουσιάζουν απόλυτα λείες επιφάνειες στεγανοποίησης .  

Γενικά οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατάλληλα επικαλυμμένοι εσωτερικά στο σώμα και την σφαίρα,  για την 
αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων ιόντων και μορίων βαρέων μετάλλων στο διερχόμενο από αυτές πόσιμο 
νερό με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” 
(ΦΕΚ Β΄ 892/11.07.2001). 

Οι σφαιρικοί κρουνοί ½ ‘’ και 1’’ με καρέ κεφαλή, θα φέρουν συμπαγές ορειχάλκινο χερούλι 20*20 με δυνατότητα 
μπλοκαρίσματος στη θέση ανοικτό ή κλειστό 

 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς και τα παρακάτω :  

 Πιστοποιητικό του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμμόρφωσης των 
σφαιρικών κρουνών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  πρότυπο EN 13828.  

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού για την χρήση των σφαιρικών κρουνών σε δίκτυα για πόσιμο νερό. 

 Πιστοποιητικό ανεξάρτητου φορέα όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση  των προσφερομένων 
ορειχάλκινων σφαιρικών κρουνών για οποιαδήποτε διατομή  με την ευρωπαϊκή οδηγία  CE 98/83   της 3ης 

Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την  ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όσο αφορά στην  ποσότητα 
απελευθέρωσης (μg/lit) - καρκινογόνων μετάλλων, κατά την επαφή του  διερχόμενου πόσιμου νερού με το 
εσωτερικό των σφαιρικών κρουνών. 

 Πτώση πίεσης σε σχέση με την παροχή (Kv)- Διεθνές σύστημα των σφαιρικών κρουνών . 
 

 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ- (ΚΕΦ -7 Προυπ) 

                

 Οι βάνες θα είναι κοντού σώματος F4, θα έχουν διάμετρο DΝ 50 DΝ 65 DΝ 80 DΝ 100 DΝ 125, κ.λ.π, και 
προορίζονται για  πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός εδάφους, με χειρισμό με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου 
βάνας.  

• Σχεδιασμός Δικλείδας : Σύμφωνα με DIN 3352-1/4, DIN 3202, DIN 3840, ISO 2531, EN 545, EN 
12266, ISO7259, EN 1074, EN 1171. 

 
Το σώμα και το κάλυμμα βανών θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη  GGG 50 κατά 
DΙΝ 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76. 
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Τα σώματα και καλύμματα των βανών μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται 
πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη 

Δε θα γίνει εξωτερική επάλειψη των βανών αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριά καθώς και 
αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους του Δήμου εφόσον ζητηθεί. Τα σώματα των δικλείδων μετά 
από αμμοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (ΡRΙΜΕR) ψευδαργύρου. 

Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση 
π.χ. εποξεική βαφή, πολυουρεθάνη, RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των 
στρώσεων. Εσωτερικά το συνολικό πάχος βαφής ως άνω θα είναι τουλάχιστον.  

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης 
περιεκτικότητας σε Χρώμιο 11,5%. Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε 
μέρος της βάνας θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστο). 

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστο από ΝΙΤRILE 
RUΒΒΕR GRADE Τ κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής 
διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για τοποθέτηση οδηγού  προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION 
TUBE). 

Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%. Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  

Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με τουλάχιστον τρείς (3) δακτυλίους O-RINGS υψηλής αντοχής 
σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60°C ή άλλο ισοδύναμο τρόπο 
στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από τον Δήμο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την 
επίτευξη στεγάνωσης. 

Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

β) Επιθυμητό είναι να εξασφαλίζεται αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται 
αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της βάνας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο 
συρτή, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ συρτού και 
περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι αδιαίρετος και θα είναι 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής, τουλάχιστον NITRILE RUBBER GRADE Τ κατά BS 2494 
ή ισοδύναμο,  κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (RESILLIENT SEATING). 

Το σώμα της βάνας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 5209 για την ονομαστική 
διάμετρο (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό  
παραγωγής της βάνας. Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική 
πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της βάνας.  

Οι βάνες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους 
διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη εγκοπών κλπ. στο κάτω μέρος ώστε να 
αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών (π,χ. χαλίκι) που θα καθιστά προβληματική τη στεγανότητα κατά το 
κλείσιμο της βάνας. 

  Ο χειρισμός για το άνοιγμα και το κλείσιμο των δικλείδων θα επιτυγχάνεται με χειροτροχό, ο οποίος θα 
συνοδεύει τις δικλείδες. 
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Οι βάνες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος της βάνας 
δεν θα αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση ταυ άνω τμήματος, συρτή, βάκτρου 
κλπ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς όλα τα οριζόμενα 
στις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και επιπλέον :  

 Τύπος βάνας  

 Πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του ελαστικού  και της βαφής για την 
καταλληλότητα σε χρήση για πόσιμο νερό. 

 Κατάλογος για τις προσφερόμενες βάνες, όπου θα πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός στροφών για το 
πλήρες άνοιγμα.  

 Απώλειες πιέσεως στο πεδίο λειτουργίας. 

 Βάρος κάθε βάνας. 

 Πιστοποιητικό ISO9001/2000 του κατασκευαστή οίκου. 

 Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί, οι χειροκίνητες δικλείδες θα μπορούν να δεχθούν όργανα (τερματικοί 
διακόπτες) για την 

 τηλεένδειξη της θέσης. 

 661.2.2.4 Σφαιρικές δικλείδες 

 Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα βιομηχανικού 

 
 
 
 

Η.   ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ-ΛΑΙΜΟΙ - ΤΑΥ- ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π (ΚΕΦ-8-10) 

  

Για οποιαδήποτε κατηγορία υλικού δεν καλύπτεται από τις παραπάνω  τεχνικές προδιαγραφές, τότε θα θεωρείται 
ότι καλύπτεται από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή και τυποποίηση (European Norm) για την 
συγκεκριμένη κατηγορία υλικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια, τότε θεωρείται ότι ισχύει η αντίστοιχη  
Εθνική (Ελληνική) προδιαγραφή και τυποποίηση.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε Εθνική τυποποίηση , τότε 
θεωρείται ότι ισχύει η αντίστοιχη  τυποποίηση κατά DIN.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε τέτοια τότε  θα 
πρέπει οι προμηθευτές να υποβάλλουν αναλυτική τεχνική περιγραφή με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
προκειμένου η υπηρεσία να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση. 
 
 
 

Θ.    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ  ΣΕΛΛΕΣ (ΠΑΡΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ  PE  & PVC   ( ΚΕΦ- 11 Προυπολ) 

 
Γενικά 

Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και κατάλληλοι 
για εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του δικτύου ύδρευσης αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου. 
Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 
- Άνω Τμήμα 
- Κάτω Τμήμα 
- Ελαστικός Δακτύλιος 
- Κοχλίες 
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Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό 
σπείρωμα BSP, διαμέτρου 1". 
Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατομής, το οποίο και θα 
εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης. Το ελαστικό θα είναι κατασκευασμένο βάση του πρότυπου 
ΕΝ 681-1 και θα φέρει την παρακάτω σήμανση  
1. Ονομαστικό Μέγεθος 
2. Ταυτότητα παραγωγού 
3. Τον αριθμό αυτού του προτύπου ΕΝ 681-1 με τον τύπο εφαρμογής και την κατηγορία σκληρότητας 
ως κατάληξη, ήτοι ΕΝ 681-1/WA /70. 
4. Το τρίμηνο και το έτος παραγωγής. 
5. Την αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία (L) εάν χρειάζεται, ήτοι WAL. 
6. Την αντοχή σε έλαιο (Ο) εάν χρειάζεται, ήτοι WCO. 
7. Την συντομογραφία για το ελαστικό, ήτοι EPDM. 
Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που ενώνουν 
τα δύο 
τμήματά του. 

Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm. ενώ η πίεση δοκιμής είναι διπλάσια (32 bar). 
Κατά τη σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό συμβαίνει 
επειδή 
ισχύουν τα εξής: 
- Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού στον οποίο θα 
τοποθετηθεί. 
- Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. 
- Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 
- Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι χυτοσίδηρος της κλάσης  
GGG40 ή 50 κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από ηλεκτροστατική βαφή 
χρώματος μπλε κατάλληλης για πόσιμο νερό και πάχους 250 μm. 
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού δακτυλίου θα είναι EPDM και είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Το υλικό κατασκευής των κοχλιών και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Το κάτω σώμα της σέλας ΝΑ ΦΕΡΕΙ ενσωματωμένο σπείρωμα που θα βιδώνουν οι INOX βίδες 
σύσφιξης. 
Επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίζονται μαζί με την προσφορά τα παρακάτω: 
• υλικά κατασκευής των μερών των προσφερόμενων ειδών. 
• Σχέδια, διαστάσεις, βάρη των προσφερόμενων ειδών 
• Πίεση λειτουργίας. 
• Πιστοποιητικά καταλληλότητας της βαφής-ελαστικού. 
• Πιστοποιητικό επίσημης αρχής για τη συμμόρφωση του ελαστικού υλικού της σέλλας παροχής, με το 
διεθνές πρότυπο ΕΝ 681-1. 

           
 

Ι.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΙΜΠΩ  ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΓΙΑ PVC                               
(ΚΕΦ 12 Προυπ) 

 
Τα διάφορα χυτοσιδηρά τεμάχια Φλατζοζιμπώ και ευθύγραμμα ζιμπώ με αγγύρωση   ύδρευσης προορίζονται για 
τοποθέτηση εντός εδάφους για την σύνδεση σωλήνα  PEκαι  PVC  
α)Τα χυτοσιδηρά τεμάχια Φλατζοζιμπώ και ευθύγραμμα ζιμπώ με αγκύρωση   αγωγών ύδρευσης θα περιέχουν  
διαιρούμενους δακτυλίους από σκληρό ορείχαλκο και  συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους  
στεγανοποίησης και τους . απαραίτητους ανοξείδωτους  κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες  τα οποία θα είναι 
ενσωματωμένα .  
  
Γενικά Χαρακτηριστικά. 
Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :  
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To υλικό κατασκευής του σώματος των χυτοσιδηρών τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον χυτοσίδηρος GGG-40 κατά 
DIN 1693  και θα φέρει εποξική βαφή πάχους 200μ κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό.  

Τα  ελαστικά Στεγανότητας θα είναι από  ΝBR ή EPDM,ή άλλο ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

Οι σύνδεσμοι θα συνοδεύονται από τους απαραίτητους ανοξείδωτους κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει τους να υποβάλλουν στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς και τα 
ακόλουθα : 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής και του ελαστικού για χρήση σε πόσιμο νερό, όπως αυτό περιγράφεται 
στις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
 
 
ΤΑ ΖΙΜΠΩ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ (ΟΧΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΙΜΠΩ) 
 
 
 

 Κ.ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ U-PVC 100 & ΜΑΝΣΟΝ PVC ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 16 ΑΤΜ 
(ΚΕΦ-13 Προϋπολογισμού) 

 

Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9.  
1. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό U-PVC, ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 ή 16 atm, σύμφωνα με τη 

διακήρυξη, κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού. 
2. Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το ΕΛΟΤ 9.   
3. Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη στεγανότητα και τη αντοχή 

τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
4. Θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους συνδέσμους τύπου μούφας, οι οποίοι 

σύνδεσμοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώματος με το σωλήνα, τις  ίδιες αντοχές και θα συμφωνούν απόλυτα με τις 
προδιαγραφές. 

5.   Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΛΟΤ 9.   
6. Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους σε όλη τη σειρά 

ελέγχων και δοκιμών που ορίζονται από το  ΕΛΟΤ 9.   
7. Πίεση λειτουργίας: ΡΝ 10 και 16 atm 
8. Οι σωλήνες θα προσφερθούν σε ευθεία μήκη των 6m, με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού 

δακτυλίου στεγανότητας. 
9. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό και με κανένα τρόπο δεν θα βλάπτουν τη δημόσια υγεία. 
10. Κάθε τεμάχιο εγκατεστημένο σωλήνα θα έχει ωφέλιμο μήκος 6mm, ενώ το συνολικό μήκος του θα είναι μεγαλύτερο κατά το 

τμήμα εκείνο του σωλήνα που υπεισέρχεται στην υποδοχή της μούφας κατά την εγκατάσταση.   
11.  Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που συνοδεύουν τους σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό. 
12. Σε κάθε τεμάχιο σωλήνα U-PVC 100 θα αναγράφονται ευκρινώς με ανεξίτηλο χρώμα τα κάτωθι: 

 Το σήμα του κατασκευαστή 

 Ο τύπος του υλικού (U-PVC 100) 

 Οι προδιαγραφές  

 Η πίεση λειτουργίας και  

 Η εξωτερική διάμετρος. 
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 Να έχουν μικρό βάρος με αποτέλεσμα την εύκολη μεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση τους. 

 Να έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χημικών ή άλλων αποβλήτων 

 Να είναι απόλυτα  στεγανοί 

 Να αντέχουν στη φωτιά και να μη  δημιουργείται φλόγα  
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 Να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάμψεως 

 Να είναι μη αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια 

 Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής 

 Να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να μην  επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωμάτων, εξασφαλίζοντας 
καλύτερες συνθήκες ροής 

 να είναι κατασκευασμένοι για υπόγεια εγκατάσταση  και να είναι κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού υπό πίεση. 

 Να έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 

 Να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σημεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο δίκτυο υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση.  
 

ΜΑΝΣΟΝ  
Ο  σύνδεσμος  (μανσόν)  από σκληρό  χλωριούχο  πολυβινύλιο μη  πλαστικοποιημένο u-PVC  ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar.  Θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες 
προδιαγραφές DIN  8061, 8062, κατά  KRV  φύλλα Α.Τ.Λ DIN  63483 ή παρεμφερή  ελληνικά  ή  ξένα  πρότυπα.   

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς όλα τα οριζόμενα 
στις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

 

 
 

Λ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΕΦ- 14 

 
Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 και 16 
atm, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 κατάλληλοι για δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού.  Οι σωλήνες, 
όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη στεγανότητα και τη αντοχή  τους στη 
θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Οι διαστάσεις ζητούμενες ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά ανά διάσταση στο τιμολόγιο μελέτης. Οι σωλήνες 
πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους σε όλη τη σειρά ελέγχων και 
δοκιμών. 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση. 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: - 
Πίεση λειτουργίας: ΡΝ 10 και 16 atm 
Οι σωλήνες θα προσφέρονται σε ρολά μέχρι την διάσταση Φ90mm 
Το χρώμα των σωλήνων ΡΕ θα είναι μπλε για διατομές από Φ  32  και  άνω και χρώματος μαύρο για διατομές 
κάτω από Φ32 
Το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας 
κατά ISO 9001:2008 
Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι απαιτήσεις: 
Μικρό βάρος 
Αντοχή στη διάβρωση 
Αντοχή σε χημικά λιπάσματα και αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
Αντοχή στη χημική διάβρωση 
Να μη περιέχουν τοξικά υλικά και είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό  
Εξαιρετική ανθεκτικότητα στις έντονες αλλαγές θερμοκρασίας 
Διάρκεια ζωής 50 χρόνια 
Μεγάλη αντοχή στις παραμορφώσεις 
Εύκολη και γρήγορη μεταφορά και τοποθέτηση 
Εύκολη συντήρηση 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την ημερομηνία υποβολής  της προσφοράς όλα τα οριζόμενα 
στις γενικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  
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.  Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ( ΜΑΝΣΟΝ ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΚΕΦ -15 Προυπ) 

Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕ  

Οι σύνδεσμοι (μανσόν), επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα τους κατάλληλοι για 
επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επιτόπου, υπό πίεση 16 bar χωρίς εκκένωση του ύδατος από τον 
αγωγό. Οι σύνδεσμοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού. Ο σύνδεσμος θα μπορεί 
να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον σκοπό αυτό θα έχει ένα τουλάχιστον αρμό 
κατά γενέτειρα, Σε περιπτώσεις που ζητείται εύρος εφαρμογής διαμέτρων μεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών θα 
υπάρχει και δεύτερος κατά γενέτειρα αρμός. 
Το υλικό του σώματος των συνδέσμων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304.Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα 
φέρουν απαραίτητα επικάλυψη PTFE προς αποφυγή διάβρωσης και ευκολία χρήσης. Το υλικό του συστήματος 
σύσφιξης (γέφυρα-ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας  με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 
Οι σύνδεσμοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα από ΕΡDΜ ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό, 
που να πιστοποιείται από έγκυρο οργανισμό, καταλλήλου πάχους, διαμόρφωσης άκρων και ανάγλυφου 
επιφανείας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει 
πλευρικές μετακινήσεις. Ο αρμός του σφικτήρα θα ενισχύεται με κυλινδρικό τμήμα από ανοξείδωτο έλασμα 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να μην καταπονείται το ελαστικό παρέμβασμα λόγω του διακένου του αρμού. 
Ο σύνδεσμος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται, με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, 
κάτω από πραγματικές συνθήκες. 
Οι σύνδεσμοι θα φέρουν ετικέτα με την μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων και τα υλικά 
των αγωγών εφαρμογής. Κατά προτίμηση πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα 
περικόχλια θα βρίσκονται επί του συνδέσμου και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κ.λ.π.) . Για να αποφευχθεί 
η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο αξονικές δυνάμεις στους κοχλίες, κάτω 
από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας. Στο σπείρωμα των κοχλιών και περικοχλίων θα πρέπει να γίνει 
επάλειψη με ειδικό υλικό PTFE (TEFLON) προς μείωση των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγμα-στόμωμα» 
κατά τη σύσφιξη του περικοχλίου. 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. 
Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για ορισμένη περιοχή εξωτερικών διαμέτρων σωλήνων περί την ονομαστική, θα 
έχουν δε ελάχιστο μήκος που καθορίζεται στη διακήρυξη, θα προτιμηθούν σύνδεσμοι που καλύπτουν κατά το 
δυνατόν, για την ίδια ονομαστική διάμετρο, σωλήνες περισσοτέρων υλικών. 
 

 
Ο προσφέρων θα πρέπει να σφραγίσει και να συμπληρώσει, το τεύχος του προϋπολογισμού 

προσφοράς υλικών του παρόντος και συγκεκριμένα τις στήλες «προσφερόμενος τύπος», «τιμή μονάδας 
ολογράφως €», «τιμή μονάδας αριθμητικώς», «δαπάνη», αριθμητικώς και τον «χρόνο παράδοσης 
υλικών».  

Προσφορές χωρίς την παραπάνω σύνταξη και συμπλήρωση ανά κατηγορία 
κωδικού αριθμού CPV και κεφαλαίου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. έχει το δικαίωμα υλοποίησης εν μέρει της εν λόγω προμήθειας. Η Προμήθεια θα 

υλοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.  
Ο χρόνος παράδοσης της τμηματικής προμήθειας ορίζεται το πολύ σε 15 ημερολογιακές ημέρες 

από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο (Fax, έγγραφο, email κλπ) 
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει των διατάξεων των άρθρων του 9 

& 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. .  
 Ως κριτήριο για την τελική επιλογή ορίζεται να είναι << Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ >>, ανά κατηγορία υλικών. 
 Ελέγχεται : 
 1)  Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της 
  πρόσκλησης.  
 2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  
 3)  Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς  

 και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό .  
 

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με χαμηλότερη 
τιμή ανά κατηγορία βάσει τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή. 
Για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνουν δεκτές προσφορές που προσφέρουν όλα τα υλικά ανά κατηγορία 
κωδικού CPV και συγκεκριμένα ανά κεφάλαιο που περιέχεται στον κωδικό CPV ώστε να μπορεί να συγκριθούν 
μεταξύ τους ως προς την χαμηλότερη τιμή.  
 Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να προσφέρει για μία ή περισσότερες αλλά και για όλες τις κατηγορίες 
κωδικού CPV προσφορά. Προσφορά που θα έχει μη προσφερόμενο υλικό σε κεφάλαιο θα απορρίπτεται ως μη 
συγκρίσιμη με άλλες και συνεπώς θα χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.\ 
 
ΜΕΣΣΗΝΗ   15 / 2 / 2021  ΜΕΣΣΗΝΗ   15 / 2 / 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η 
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
   
   
   

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΖΑΝΟΣ  ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ               
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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