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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΓΠΙΥΓΙΡΗΗ 

ΤΔΡΓΤΗ-ΑΠΟΥΓΣΓΤΗ 

ΑΡΣΑ (Δ.Γ.Τ.Α.Α.) 

 

Πνμμήζεηα: «Πνμμήζεηα οιηθώκ  

               ύδνεοζεξ έημοξ 2020». 

 

                                  
 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 
 

Οη πανμφζεξ Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ αθμνμφκ ηα παναθηενηζηηθά ηςκ οιηθχκ  φδνεοζεξ 

έημοξ 2020 , υπςξ ακαιφμκηαη ζημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ μειέηεξ. 

 

1. ωιήκεξ πμιοαηζοιεκίμο 2εξ γεκηάξ (ΡΓ 80) με ζομπαγέξ ημίπωμα θαηά ΓΝ 

12201-2: 

Οη οπυ πνμμήζεηα ζςιήκεξ ζα είκαη απυ ζθιενυ πμιοαηζοιέκημ HDPE PE 80 2εξ  γεκηάξ 

MRS 8, πνχμαημξ μπιέ ή μαφνμο , γηα μεηαθμνά πυζημμο κενμφ, ζφμθςκα με  ημ πνυηοπμ  

ΓΝ 12201-2.  

Η πνχηε  φιε απυ ηεκ μπμία ζα πανάγμκηαη μη ζςιήκεξ ζα έπεη μμνθή μμμγεκμπμηεμέκςκ 

θυθθςκ  απυ νεηίκεξ πμιοαηζοιεκίμο ζφμθςκα με ηα υζα μνίδμκηαη ζημ Πνυηοπμ  ΓΝ 

12201-1, θαη ζα είκαη θαηάιιειε γηα πνήζε ζε εθανμμγέξ μεηαθμνάξ πυζημμο κενμφ 

(πηζημπμηεμέκε ζφμθςκα με ημ WRAS ή απυ ακηίζημηπμ ακαγκςνηζμέκμ εονςπασθυ 

θμνέα). 

Τιηθυ απυ ακαθφθιςζε δεκ ζα πνεζημμπμηείηαη ζε θακέκα ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ 

παναγςγήξ ηεξ πνχηεξ φιεξ. Ακαγεκκεμέκε πνχηε φιε (second grade, scraped, 

recycled) δε ζα γίκεηαη απμδεθηή. Γπίζεξ δε ζα γίκεη απμδεθηή πνχηε  φιε ε μπμία έπεη 

πνμέιζεη απυ δηάθμνεξ πνμζμίλεηξ εκηυξ ημο ενγμζηαζίμο παναγςγήξ ηςκ ζςιήκςκ. Η 

πνχηε φιε ζα πνέπεη κα πνεζημμπμηεζεί αοημφζηα ζηε μεπακή παναγςγήξ υπςξ 

παναιαμβάκεηαη απυ ημ ενγμζηάζημ ημο πνμμεζεοηή.   

Οη ελςηενηθέξ θαη εζςηενηθέξ επηθάκεηεξ ηςκ ζςιήκςκ ζα είκαη ιείεξ, θαζανέξ θαη 

απαιιαγμέκεξ απυ αοιαθχζεηξ ή θαη άιια ειαηηχμαηα, υπςξ πυνμη ζηεκ επηθάκεηα πμο 

δεμημονγμφκηαη απυ αένα, θυθθμοξ, θεκά ή άιιμο είδμοξ ακμμμημγέκεηαξ.  

Σμ πνχμα ημο θάζε ζςιήκα ζα πνέπεη κα είκαη μμμηυμμνθμ ζε υιμ ημ μήθμξ ημο.                                  

Σα άθνα ζα είκαη θαζανά, πςνίξ παναμμνθχζεηξ, θμμμέκα θάζεηα θαηά ημκ άλμκα ημο 

ζςιήκα. 

Οη ζςιήκεξ  ζα έπμοκ ηηξ δηαζηάζεηξ, θοθιηθή δηαημμή, θαη πάπμξ ημηπχμαημξ πμο 

μνίδμκηαη ζημ ζπέδημ πνμηφπμο EN 12201-2. 
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Οη ζςιήκεξ ζα θένμοκ δφμ ζεηνέξ ζήμακζεξ πνχμαημξ ιεοθμφ ακηηδηαμεηνηθά ηοπςμέκεξ 

θαη ακά μέηνμ μήθμοξ ζςιήκα , πμο ζα έπμοκ ηεκ ελήξ εκδεηθηηθή μμνθή π.π 

γηα PE 100:  

Φμνέαξ Ένγμο – ΑΓΩΓΟ HDPE/ ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

υπμο:  

HDPE             = πμιοαηζοιέκημ ορειήξ ποθκυηεηαξ 

ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ = ελςηενηθή δηάμεηνμξ Υ πάπμξ ημηπχμαημξ 

PN 12,5         = θιάζε πίεζεξ ζε atm  ή bar  

XXXX           = υκμμα θαηαζθεοαζηή 

YYYY            = πνυκμξ παναγςγήξ απυ ηεκ μία πιεονά θαη αφλςκ ανηζμυξ μήθμοξ απυ 

                       ηεκ ακηηδηαμεηνηθή 

ZZZZ            = ηα  εθανμμδυμεκα  πνυηοπα γηα  ηεκ παναγςγή θαη ηεκ δμθημαζία ηςκ 

                       ζςιήκςκ ζημ ενγμζηάζημ ηςκ ζςιήκςκ αοηχκ θαη γηα ημκ έιεγπμ αοηχκ 

PE 100          = ε θαηάηαλε ηεξ πνχηεξ φιεξ 

Οη ζςιήκεξ ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ : 

 Πηζημπμηεηηθυ πμηυηεημξ ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ ζςιήκςκ θαηά  ISO 

9001:2015,  απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθά ISO 9001:2015 ημο πνμμεζεοηή πνχηεξ φιεξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ ISO 14001:2015 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

  Πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ ηεκ ΓΒΓΣΑΜ Α.Γ. 
ζφμθςκα με ημ ΦΓΚ3346/14-12-2012. 

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ ηςκ ζςιήκςκ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

2. ωιήκεξ πμιοαηζοιεκίμο 3εξ γεκηάξ (ΡΓ 100) με ζομπαγέξ ημίπωμα θαηά ΓΝ 

12201-2: 

Οη οπυ πνμμήζεηα ζςιήκεξ ζα είκαη απυ ζθιενυ πμιοαηζοιέκημ HDPE PE 100 ηνίηεξ 

γεκηάξ MRS 10, πνχμαημξ μπιέ ή μαφνμο με μπιέ εοζφγναμμεξ νίγεξ , γηα πίεζε 

ιεηημονγίαξ ζφμθςκα με ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ μειέηεξ  θαη ζα πανάγμκηαη ζφμθςκα με 

ημ πνυηοπμ  ΓΝ 12201-2.  

Η πνχηε  φιε απυ ηεκ μπμία ζα πανάγμκηαη μη ζςιήκεξ ζα έπεη μμνθή μμμγεκμπμηεμέκςκ 

θυθθςκ  απυ νεηίκεξ πμιοαηζοιεκίμο ζφμθςκα με ηα υζα μνίδμκηαη ζημ Πνυηοπμ  ΓΝ 

12201-1, θαη ζα είκαη θαηάιιειε γηα πνήζε ζε εθανμμγέξ μεηαθμνάξ πυζημμο κενμφ 

(πηζημπμηεμέκε ζφμθςκα με ημ WRAS ή απυ ακηίζημηπμ ακαγκςνηζμέκμ εονςπασθυ 

θμνέα). 

Τιηθυ απυ ακαθφθιςζε δεκ ζα πνεζημμπμηείηαη ζε θακέκα ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ 

παναγςγήξ ηεξ πνχηεξ φιεξ. Ακαγεκκεμέκε πνχηε φιε (second grade, scraped, 

recycled) δε ζα γίκεηαη απμδεθηή. Γπίζεξ δε ζα γίκεη απμδεθηή πνχηε  φιε ε μπμία έπεη 

πνμέιζεη απυ δηάθμνεξ πνμζμίλεηξ εκηυξ ημο ενγμζηαζίμο παναγςγήξ ηςκ ζςιήκςκ. Η 

πνχηε φιε ζα πνέπεη κα πνεζημμπμηεζεί αοημφζηα ζηε μεπακή παναγςγήξ υπςξ 

παναιαμβάκεηαη απυ ημ ενγμζηάζημ ημο πνμμεζεοηή.   
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Οη ελςηενηθέξ θαη εζςηενηθέξ επηθάκεηεξ ηςκ ζςιήκςκ ζα είκαη ιείεξ, θαζανέξ θαη 

απαιιαγμέκεξ απυ αοιαθχζεηξ ή θαη άιια ειαηηχμαηα, υπςξ πυνμη ζηεκ επηθάκεηα πμο 

δεμημονγμφκηαη απυ αένα, θυθθμοξ, θεκά ή άιιμο είδμοξ ακμμμημγέκεηαξ.  

Σμ πνχμα ημο θάζε ζςιήκα ζα πνέπεη κα είκαη μμμηυμμνθμ ζε υιμ ημ μήθμξ ημο.                                  

Σα άθνα ζα είκαη θαζανά, πςνίξ παναμμνθχζεηξ, θμμμέκα θάζεηα θαηά ημκ άλμκα ημο 

ζςιήκα. 

Οη ζςιήκεξ  ζα έπμοκ ηηξ δηαζηάζεηξ, θοθιηθή δηαημμή, θαη πάπμξ ημηπχμαημξ πμο 

μνίδμκηαη ζημ ζπέδημ πνμηφπμο EN 12201-2. 

Οη ζςιήκεξ ζα θένμοκ δφμ ζεηνέξ ζήμακζεξ πνχμαημξ ιεοθμφ ακηηδηαμεηνηθά ηοπςμέκεξ 

θαη ακά μέηνμ μήθμοξ ζςιήκα , πμο ζα έπμοκ ηεκ ελήξ εκδεηθηηθή μμνθή π.π 

γηα PE 100:  

Φμνέαξ Ένγμο – ΑΓΩΓΟ HDPE/ ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

υπμο:  

HDPE             = πμιοαηζοιέκημ ορειήξ ποθκυηεηαξ 

ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ = ελςηενηθή δηάμεηνμξ Υ πάπμξ ημηπχμαημξ 

PN 12,5         = θιάζε πίεζεξ ζε atm  ή bar  

XXXX           = υκμμα θαηαζθεοαζηή 

YYYY            = πνυκμξ παναγςγήξ απυ ηεκ μία πιεονά θαη αφλςκ ανηζμυξ μήθμοξ απυ 

                       ηεκ ακηηδηαμεηνηθή 

ZZZZ            = ηα  εθανμμδυμεκα  πνυηοπα γηα  ηεκ παναγςγή θαη ηεκ δμθημαζία ηςκ 

                       ζςιήκςκ ζημ ενγμζηάζημ ηςκ ζςιήκςκ αοηχκ θαη γηα ημκ έιεγπμ αοηχκ 

PE 100          = ε θαηάηαλε ηεξ πνχηεξ φιεξ 

Οη ζςιήκεξ ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ : 

 Πηζημπμηεηηθυ πμηυηεημξ ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ ζςιήκςκ θαηά  ISO 

9001:2015,ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ  

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθά ISO 9001:2015 ημο πνμμεζεοηή πνχηεξ φιεξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ ISO 14001:2015 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

  Πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ ηεκ ΓΒΓΣΑΜ Α.Γ. 
ζφμθςκα με ημ ΦΓΚ3346/14-12-2012. 

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ ηςκ ζςιήκςκ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

3. ωιήκεξ πίεζεξ PVC 

Οη ζςιήκεξ πίεζεξ απυ PVC ζα πανάγμκηαη θαη ζα ειέγπμκηαη ζφμθςκα με ηα πνυηοπα 

ΓΝ 1452.1-2. 

Οη πνμδηαγναθέξ ηςκ ειαζηηθχκ δαθηοιίςκ ζα είκαη ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ΓΝ 681.  

Θα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ 
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Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθυ πμηυηεημξ ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ ηςκ ζςιήκςκ θαηά  ISO 

9001:2015, ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ  

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ ISO 14001:2015 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

  Πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ ηεκ ΓΒΓΣΑΜ Α.Γ.  
ζφμθςκα με ημ ΦΓΚ3346/14-12-2012. 

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ ηςκ ζςιήκςκ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ 

Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

4. Βάκεξ ζύνημο θιακηδωηέξ ειαζηηθήξ έμθναλεξ 

Οη βάκεξ ζα είκαη μηθνμφ μήθμοξ θαηά ΓΝ 558-1 ζ14 , με ακορμφμεκμο βάθηνμο θαη ζα 

θιείκμοκ δεληυζηνμθα με ηημυκη. 

Οηακ είκαη ακμηθηέξ ζα ειεοζενχκμοκ πιήνςξ ηε δηαημμή ημοξ πμο ακηηζημηπεί ζηεκ 

μκμμαζηηθή δηάμεηνμ θαη ζα έπμοκ θαηάιιειε δηαμυνθςζε ζημ θάης μένμξ γηα κα 

απμθεφγεηαη ε εκδεπυμεκε επηθάζηζε θενηχκ μοζηχκ. 

Θα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ ζφμθςκα με ηα πνυηοπα θαηαζθεοήξ ΓΝ1074-1, ΓΝ1074-2, 

γηα πίεζε ιεηημονγίαξ PN16 , με θιάκηδεξ ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ΓΝ1092-2  . 

Η βάκα ζα απμηειείηαη απυ: 

 χμα, θάιομμα θαη ζφνηε  απυ ποημζίδενμ ζθαηνμεηδμφξ γναθίηε  μ GGG40-50 θαηά 

EN1563. 

 Ο ζφνηεξ ζα είκαη επηθαιομμέκμξ  απυ ειαζηηθυ EPDM πηζημπμηεμέκμ γηα πυζημμ κενυ. 

 Αλμκα (βάθηνμ) , θμπιίεξ θαη πενηθυπιηα απμ ακμλείδςημ πάιοβα AISI316/AISI 

420. 

 Aλμκα απμ μνείπαιθμ. 

Οη βάκεξ ζα είκαη βαμμέκεξ  εζςηενηθά θαη ελςηενηθά με ειεθηνμζηαηηθή  επμλεηδηθή 

βαθή πάπμοξ ημοιάπηζημκ 200 micron, πηζημπμηεμέκε γηα πυζημμ κενυ αθμφ πνχηα 

πνμεγεζεί αμμμβμιή ηςκ επηθακεηχκ θαηά SAE 2 / SAE 2.5 θαη ζφμθςκα με ηα πνυηοπα 

ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ ζφμθςκα με ηα πνυηοπα GSK/RALGZ662/EN14901. 

Οη δμθημέξ ζα γίκμκηαη ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ EN12266-1Q2003  θαη ζα είκαη 

ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

5. Αενμελαγωγμί Δηπιήξ Γκένγεηαξ  

Οη αενμελαγςγμί δηπιήξ εκενγείαξ  παιηκδνμμηθμφ ηφπμο θιακηδςημί, ζα είκαη γηα πίεζε 

ιεηημονγίαξ 16atm, με ζχμα απυ ειαηυ ποημζίδενμ GGG40-50 θαηά DIN1693/EN1563, 

με εζςηενηθυ πιςηήνα απυ πμιοπνμποιέκημ θαη πμιοαθεηάκε , O-ring EPDM/NBR. 

Θα είκαη βαμμέκμη  εζςηενηθά θαη ελςηενηθά με ειεθηνμζηαηηθή  επμλεηδηθή βαθή πάπμοξ 

ημοιάπηζημκ 200 micron, πηζημπμηεμέκε γηα πυζημμ κενυ αθμφ πνχηα πνμεγεζεί 
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αμμμβμιή ηςκ επηθακεηχκ θαηά SAE 2 / SAE 2.5 θαη ζφμθςκα με ηα πνυηοπα 

ακηηδηαβνςηηθήξ πνμζηαζίαξ ζφμθςκα με ηα πνυηοπα GSK/RALGZ662/EN14901. 

θαη ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ   απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

 

6. Γλανηήμαηα πμιοαηζοιεκίμο. 

Σα ελανηήμαηα πμιοαηζοιεκίμο (ειεθηνμγςκίεξ, ειεθηνμμμφθεξ, ειεθηνμζοζημιέξ, 

ειεθηνμζέιιεξ, ειεθηνμηαο, ιαημμί θιάκηδαξ),  ζα είκαη ζφμθςκα με ημ εονςπασθυ 

πνυηοπμ EN12201, γηα πίεζε ιεηημονγίαξ 16atm απυ ΡΓ ηνίηεξ γεκηάξ πνχμαημξ μπιε ή 

μαφνμο, ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

  Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ  απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

7. Γλανηήμαηα PVC. 

Οη θαμπφιεξ θαη ηα μακζυκ, ζα είκαη θαηαζθεοήξ ενγμζηαζίμο πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ, 

ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ΓΝ 1452-2 θαη ζα είκαη γηα πίεζε ιεηημονγίαξ  16atm. 

Οη ειαζηηθμί δαθηφιημη ζα είκαη ζφμθςκμη με ημ πνυηοπμ ΓΝ681-1. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

  Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001:2015 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ  απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

8. θαηνηθμί θνμοκμί. 

Οη ζθαηνηθμί δηαθυπηεξ μιηθήξ νμήξ με ιαβή αιμομηκίμο ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ 

πχναξ μέιμοξ Γ.Γ. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά  ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ  Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

 

9. Ονεηπάιθηκα ελανηήμαηα. 

Σα μνεηπάιθηκα ελανηήμαηα PN30 (γςκίεξ, μαζημί, μμφθεξ, ναθυν, ζοζημιέξ, ηάπεξ, ηαο, 

ζθαηνηθμί θνμοκμί δηαθμπήξ οδνμμέηνςκ) ζα είκαη ζφμθςκα με ημ Γονςπασθυ πνυηοπμ 

EN 13828,  Γονςπασθμφ Γνγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ.   
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Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ θαηά  ISO 9001 απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

10. Γηδηθά ποημζηδενά ηεμάπηα 

Σα εηδηθά ποημζηδενά ηεμάπηα (αθναία εκςηηθά , δημπχ ζοκδέζεςξ , θμιάνα πανμπήξ , 

πχμαηα, ηαο) ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ , ζα είκαη μκμμαζηηθήξ 

πίεζεξ 16atm., απυ ειαηυ ποημζίδενμ GGG 40-50 θαηά DIN1693. 

Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

11. Ροζμηζηήξ μείωζεξ πίεζεξ  

Οη μεηςηέξ πίεζεξ ζα είκαη θιακηδςημί οδναοιηθμφ ηφπμο, δηαθναγμαηηθμί, 

απμηειμφμεκμη απυ ημ ζχμα βαιβίδαξ ηφπμο Τ θαη εκενγμπμηεηή (θεθαιή) δηπιμφ 

ζαιάμμο θαηαζθεοαζμέκα απυ ειαηυ ποημζίδενμ ζθαηνμεηδμφξ γναθίηε ημοιάπηζημκ GGG 

40 DIN 1693, γηα πηέζεηξ ιεηημονγίαξ ςξ 25 αημυζθαηνεξ. Σμ δηάθναγμα ζα είκαη απυ 

κεμπνέκημ θαηάιιεια εκηζπομέκμ ή άιιμ εθάμηιιμ πιαζηηθυ οιηθυ. Ο άλμκαξ ηεξ θεθαιήξ 

θαη ημ ειαηήνημ ζα είκαη απυ ακμλείδςημ πάιοβα, εκχ ε έδνα θναγήξ θαη μη πιάθεξ 

ζφζθηλεξ απυ ποημζίδενμ ημοιάπηζημκ GGG 40 DIN 1693. Σα ειαζηηθά ημήμαηα 

ζηεγακυηεηαξ ζα είκαη απυ EPDM ή άιιμ θαηάιιειμ οιηθυ, ηα ζςιεκάθηα απυ μνείπαιθμ ή 

ακμλείδςηα ή άιιμ θαηάιιειμ οιηθυ (π.π. RILSAN) θαη ηα βακάθηα θαη ιμηπά ελανηήμαηα 

απυ μνείπαιθμ, εκχ μη βίδεξ θαη παλημάδηα απυ ακμλείδςημ πάιοβα. Η βαθή ζα είκαη 

επμλεηδηθή , θαηάιιειε γηα πυζημμ κενυ θαη ηθακμφ πάπμοξ ημοιάπηζημκ 200 mic.  

Οη μεηςηέξ πίεζεξ ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. 
Διάθεση τεκμηριώσεων:  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  
 

12. Δηπιόξ πονμζβεζηηθόξ θνμοκόξ πεδμδνμμίμο 

Δηπιυξ πονμζβεζηηθυξ θνμοκυξ πεδμδνμμίμο με θιάκηδα εηζυδμο κενμφ δηαμέηνμο Φ 80 

θαη έλμδμ 2,5’’με ανζεκηθυ ζπείνςμα θαη ηάπεξ. 

Θα έπεη μήθμξ 0,95-1,00 μ. θαη βάνμξ 65 θηιά. 

Θα έπεη  ηθακυηεηα ιήρεξ 1m3 κενμφ ακά ιεπηυ απυ θάζε θνμοκυ. 

Σμ ζχμα θαη ε θιάκηδα ημο ζα είκαη θαηαζθεοαζμέκα απυ ειαηυ ποημζίδενμ ημοιάπηζημκ 

GGG 40 θαηά  EN1563. ημκ θμνμυ ηεξ ζα έπεη ακηηπαγεηηθή ηάπα εθθέκςζεξ. 

Θα είκαη βαμμέκμξ με θυθθηκμ πνχμα εζςηενηθά θαη ελςηενηθά (πάπμοξ 250μm), με δφμ 

ζηνχζεηξ απυ ακηηδηαβνςηηθή βαθή ορειήξ ακημπήξ θαηάιιειεξ γηα πνήζε ζε πυζημμ 

κενυ. Ο θνμοκυξ ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ πχναξ μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. 
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Δηάζεζε ηεθμενηώζεωκ  

 Πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ  απυ 

ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 Πηζημπμηεηηθυ θαηαιιειυηεηαξ γηα πυζημμ κενυ απυ ακαγκςνηζμέκμοξ Γονςπασθμφξ 

Ονγακηζμμφξ – Φμνείξ.  

 

13. Λμηπά οιηθά 

Γηα ηα δηάθμνα μηθνμτιηθά υπςξ, βίδεξ θαη πενηθυπιηα γαιβακηζμέκα, θακκάβη, ηαηκίεξ 

ηεθιυκ,  θηάιεξ πνμπακίμο, θίμπεν οδνμμέηνςκ, θιάκηδεξ ιαημμφ PE, θιάκηδεξ ηυνκμο , 

θιάκηδεξ ηυνκμο ηοθιέξ θαη θαιφμμαηα θνεαηίςκ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα δειχκμοκ μυκμ 

ηα ενγμζηάζηα θαηαζθεοήξ ηςκ. Δεκ είκαη απαναίηεημ κα πνμζθμμηζημφκ ηεπκηθά 

θοιιάδηα θαη πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ. 

Γηα ηεκ ζομμυνθςζε με ηηξ ακςηένς Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ, μη δηαγςκηδυμεκμη, επί 

πμηκή απμθιεηζμμύ, οπμπνεμφκηαη κα ζομπιενχζμοκ ημ ζπεηηθυ έκηοπμ (Φύιιμ 

ομμόνθωζεξ), πμο οπάνπεη ζηα ηεφπε  ηεξ πνμμήζεηαξ θαη οπέπεη ζέζε Τπεφζοκεξ 

Δήιςζεξ. 
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