
 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Σεχνικζσ  προδιαγραφζσ  υλικών – Φφλλο υμμόρφωςθσ 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ ην εξγνζηάζην γηα ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο / ειέγρνπ γηα 

πφζηκν λεξφ , ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο / ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο , KIWI 

Οιιαλδίαο , WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο , Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.  

Σν θφζηνο ηεο θφξησζεο , κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΑ ησλ πιηθψλ χδξεπζεο  

ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί επί ποινή αποκλειζμού, ην επηζπλαπηφκελν θχιιν ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ  θαη πάληα ζε εθαξκνγή ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. 

ΟΜΑΔΑ Α : ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ 

ωλινεσ  φδρευςθσ P.V.C (Α/Α 1 ζωσ 17) 

Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U) θαη πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1452, «γηα ζπζηήκαηα πιαζηηθψλ 

ζσιελψζεσλ γηα παξνρή λεξνχ ππφ πίεζε απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U)».  

Θα είλαη εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

Οη πξνζθεξφκελνη ζσιήλεο ζα είλαη ηχπνπ PVC-U θαηάιιεινη γηα πφζηκν λεξφ θαη γηα ιεηηνπξγία ζε 

πίεζε 10 θαη  16 αηκνζθαηξψλ. 

Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε θαη γηα κεηαθνξά λεξνχ , λα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ , νχησο ψζηε λα κελ πξνζδίδνπλ ζην λεξφ, 

νζκή ή ρξψκα.  

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζσιήλσλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ παξάγεη ηνπο ζσιήλεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ 

θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθά πκκφξθσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ , ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 &3 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012 

4. Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο / Διέγρνπ ησλ ζσιήλσλ γηα ρξήζε ζε δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο / ειέγρνπ , πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 

(ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην 

Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

Δηδηθφηεξα :  



 

Σελίδα 2 

 Γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα Σν Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ρνξεγείηαη , ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΤΑ 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012 απφ ηελ Αλψλπκν 

Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ , 

Πηζηνπνίεζεο θαη Πνηφηεηαο (ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. άξζξν 63 ηνπ λ. 4002/2011 θαη άξζξν 19 ηνπ λ. 4038/2012.  

 Γηα πξντφληα ΔΟΥ – Σνπξθίαο. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνδέρεηαη ηα πξντφληα κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε επηηπρείο δνθηκέο θαη ειέγρνπο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο παξαγσγήο , εθφζνλ , ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ θαη 

ειέγρσλ , επηηπγράλνληαη επίπεδα πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα , ηελ πγεία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ρξήζεο , ηζνδχλακα κε απηά πνπ δηαζθαιίδεη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , 

ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012. Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ή / θαη εθζέζεηο δνθηκψλ πνπ 

εθδίδνληαη , κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 

Β / 14-12-2012 απφ νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο , νη νπνίνη είλαη δηαπηζηεπκέλνη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα δηαπίζηεπζεο , πνπ είλαη κέινο ηεο 

επξσπατθήο πλαξγαζίαο γηα ηελ Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation – EA) θαη κέινο 

ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA) απηήο. 

 Γηα πξντφληα απφ ηξίηεο , εθηφο Δ.Δ. ρψξεο εάλ δελ ππάξρεη Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ 

Α.Δ. (εγθχθιηνο νηθ. 5817/2ε ΓΚΒΠ 364/Φ.20).  

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία.  

6. Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ή / θαη Σερληθά Φπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ , φπνπ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

ωλινεσ φδρευςθσ P.E πολυαικυλενίου  3θσ γενιάσ (ΡΕ 100) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΝ 
12201-2 (Α/Α  18 ζωσ 35) 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην (PE) γηα 

ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 10,16 αηκ  θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ 

πξφηππν EN 12201 Parts 1-7 κε ηίηιν  "Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (pe)" .  

Οη ζσιήλεο γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη θαη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε, 

ρξψκαηνο καχξνπ ή κπιε θαη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ , νχησο 

ψζηε λα κελ πξνζδίδνπλ ζην λεξφ γεχζε , νζκή ή ρξψκα , ρσξίο πφξνπο θπζαιίδεο ή ξαγάδεο. Οη 

ζσιήλεο θαηά ηελ παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε , 

έρνληαο ιεθζεί φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ράξαμεο ηνπο απφ αηρκεξά αληηθείκελα ή 

πιεγψκαηνο ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο. Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη ζε ξνιά ησλ 100κ γηα 

δηάκεηξν έσο θαη Φ125. Απφ δηάκεηξν κεγαιχηεξε ηνπ Φ125 , ζα παξάγνληαη ζε 6κεηξα επζχγξακκα 

ηεκάρηα. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ ζα ππάξρεη ζήκαλζε αλά κέηξν κε επδηάθξηηα 

γξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηψλ κε ηελ κέζνδν ink-jet θαη φρη ζεξκηθή ράξαμε. Ζ ζήκαλζε επί ησλ 

ζσιήλσλ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ζηνηρεία: 

  Δκπνξηθή επσλπκία ηνπ πξντφληνο.  



 

Σελίδα 3 

 Γηάκεηξν ζσιήλα  

 Μήθνο ζσιήλα  

 Πάρνο ηνηρψκαηνο ζσιήλα  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο  

 Δίδνο πξψηεο χιεο  

 Δηαηξεία παξαγσγήο  

 Πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο.  

 Υξφλνο θαη παξηίδα παξαγσγήο  

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 

παιαηφηεξεο ησλ 6 (έμη) κελψλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Παξαιαβή  

Με ηελ παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο , ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε 

γπκλφ νθζαικφ θαη ζα ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο – παξακνξθψζεηο , ειαηηψκαηα , αλνκνηνγέλεηεο θ.ι.π. 

Θα ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) , ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

πξφηππν ΔΝ 12201 part2. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα 

ηερληθή πξνδηαγξαθή ε ΓΔΤΑ Αξηαο , δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο (Σα έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή) , πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφιεηα 

ή κε ησλ ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη. Σν θφζηνο ηεο θφξησζεο , κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ζηηο 

απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΑ ησλ ζσιήλσλ ή ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ ζσιήλσλ, ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθά πκκφξθσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ , ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 &3 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012 

4. Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο / Διέγρνπ ησλ ζσιήλσλ γηα ρξήζε ζε δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο / ειέγρνπ , πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 

(ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην 

Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία.  

6. Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ή / θαη Σερληθά Φπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ , φπνπ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 

γιψζζα 
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ωλινεσ  φδρευςθσ P.E πολυαικυλενίου με ςπιράλ προςταςίασ  (Α/Α 36 ζωσ 39) 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ κε ζπηξάι πξνζηαζίαο απφ 

πνιπαηζπιέλην (PE) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 16 bar 

θαη ζηεξίδεηαη ζην επξσπατθφ πξφηππν EN 12201 Parts 1-7 κε ηίηιν  "Plastic piping systems for water 

supply –Polyethylene (pe)" . Οη ζσιήλεο γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη θαη 

γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε, ρξψκαηνο καχξνπ θαη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ , νχησο ψζηε λα κελ πξνζδίδνπλ ζην λεξφ γεχζε , νζκή ή ρξψκα , ρσξίο πφξνπο θπζαιίδεο ή 

ξαγάδεο. Οη ζσιήλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε , έρνληαο 

ιεθζεί φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ράξαμεο ηνπο απφ αηρκεξά αληηθείκελα ή 

πιεγψκαηνο ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο. Σα κήθε ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζε ξνιά ησλ 100κ. 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ ζα ππάξρεη ζήκαλζε κε επδηάθξηηα γξάκκαηα. Ζ ζήκαλζε επί 

ησλ ζσιήλσλ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Δκπνξηθή επσλπκία ηνπ πξντφληνο.  

 Γηάκεηξν ζσιήλα  

 Πάρνο ηνηρσκάησλ ζσιήλα  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο  

 Δίδνο πξψηεο χιεο  

 Δηαηξεία παξαγσγήο  

 Πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο.  

Παξαιαβή  

Με ηελ παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο , ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε 

γπκλφ νθζαικφ θαη ζα ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο – παξακνξθψζεηο , ειαηηψκαηα , αλνκνηνγέλεηεο θ.ι.π. 

Θα ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηφηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) , ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

πξφηππν ΔΝ 12201 part2. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα 

ηερληθή πξνδηαγξαθή ε ΓΔΤΑ Αξηαο , δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο (Σα έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή) , πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφιεηα 

ή κε ησλ ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη.  

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθά πκκφξθσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ , ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 &3 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012. 

4. Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο / Διέγρνπ ησλ ζσιήλσλ γηα ρξήζε ζε δίθηπα δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-12-2012. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο / ειέγρνπ , πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 
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(ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην 

Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία.  

6. Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ή / θαη Σερληθά Φπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ , φπνπ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 

γιψζζα. 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΛΙΚΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

Βάνεσ Ελαςτικισ ζμφραξθσ  PN16 (A/A 38-42) 

1. Γεληθά  

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά δηθιείδεο ηχπνπ ζχξηε κε ειαζηηθή έκθξαμε.  

Οη δηθιείδεο ηχπνπ ζχξηε κε ειαζηηθή έκθξαμε, πξννξίδνληαη γηα ηελ απνκφλσζε ηκήκαηνο δηθηχνπ γηα 

ηνλ θαιχηεξν έιεγρν απηνχ, δηεπθνιχλνληαο έηζη είηε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δηθηχνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε 

νηαζδήπνηε ζπζθεπήο είηε απνθαηάζηαζε θζνξάο ηνπ δηθηχνπ. Ζ ρξήζε ησλ δηθιείδσλ ηχπνπ ζχξηε 

ειαζηηθήο έκθξαμεο πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζε ζέζε πιήξνπο αλνίγκαηνο ή πιήξνπο έκθξαμεο. Γελ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ξχζκηζε παξνρήο.  

2. Πξφηππνη Κψδηθεο θαη Καλνληζκνί  

Οη δηθιείδεο ζα απνηεινχληαη απφ ην ζψκα θαη ην θάιπκκα ηα νπνία ζα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

γαιβαληδέ βίδεο. Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

ηνπιάρηζηνλ GJS 400-15 ζχκθσλα κε ην ΔΝ1563 θαη κεηά ηελ ρχηεπζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία 

επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ ειαζηηθήο 

έκθξαμεο ζα έρεη θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαηά SAE2 θαη θαηφπηλ ζα έρνπλ βαθηεί εμσηεξηθψο κε 2 

ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο, επνμεηδηθή βαθή, πάρνπο φισλ ησλ ζηξψζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 250 κm. Δζσηεξηθψο ην ζπλνιηθφ πάρνο ηεο βαθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250κm. Οη 

δηθιείδεο ζα πξέπεη λα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ θαη κε δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο φηαλ ην βάθηξν 

πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηα ιεία επηθάλεηα 

επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο . Ο ζχξηεο ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο αληνρήο EPDM θαηά ΔΝ681-1, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε. Ο 

άμνλαο ρεηξηζκνχ ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ Αλνμείδσην ράιπβα κε πξνζζήθε 13% 

πεξίπνπ ρξψκην. Σν πεξηθφριην ιεηηνπξγίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν θαη ηα 

παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ζα είλαη απφ EPDM. Σν ζψκα ησλ δηθιείδσλ ζα πξέπεη λα έρεη ελδείμεηο γηα 

ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN, ηελ πίεζε PN, έλδείμε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο, ην ζήκα ή επσλπκία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο.  

Οη δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο 

επηζθεπήο ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπο λα κελ απαηηείηαη απνζχλδεζε απφ ηελ ζσιήλσζε θαη λα επηηξέπεηαη 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπο, ζχξηεο, βάθηξν, θ.ι.π. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ δαθηπιίσλ Ο-ring 

κεηαμχ ζηειέρνπο θαη πεξηθνριίνπ ιεηηνπξγίαο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ππφ πίεζε φηαλ ε 
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δηθιείδα είλαη εληειψο αλνηθηή. Οη δηθιείδεο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηέιεπζε ίζε κε ηελ 

νλνκαζηηθή δηάζηαζε.  

3. Πξφηππα θαηαζθεπήο δηθιείδσλ:  

Πξφηππν θαηαζθεπήο δηθιείδσλ – ΔΝ1074 θαη ISO7259  

Γηαζηάζεηο κεηαμχ θιαληδψλ – ΔΝ558 θαη ISO5752 ζεηξά 15 θαη 14  

Γηαζηάζεηο θιαληδψλ – ΔΝ1092-2 θαη ISO7005-2  

Κάζε εμεξρφκελε δηθιείδα ειαζηηθήο έκθξαμεο ζα ειέγρεηαη απφ ηελ κνλάδα δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ κε 

έγγξαθε πηζηνπνίεζή ηνπ.  

Πξνδηαγξαθέο Γνθηκψλ πίεζεο: EN12266 & ISO5208  

- Γνθηκή ζψκαηνο (βάλα αλνηρηή): 1,5 x PFA  

- Γνθηκή ζχξηε (βάλα θιεηζηή) 1,1 x PFA ΜΔ  

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο αξρήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζε ρξήζε πφζηκνπ λεξνχ ηεο δηθιείδαο ( ηνπ 

ειαζηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχξηε , θαζψο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζε ρξήζε πφζηκνπ 

λεξνχ ηνπ πιηθνχ βαθήο ησλ δηθιέηδσλ). Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο/ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA 

Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.). 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ δηθιείδσλ ειαζηηθήο 

έκθξαμεο κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. (Γ/λζε , ηειέθσλα , θαμ , ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε θιπ) 

5.Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ δηθιείδσλ φπνπ αλαιπηηθά ζα πεξηέρνληαη :  

 Ο αξηζκφο ζηξνθψλ γηα ην πιήξεο άλνηγκα , θαζψο θαη ε απαηηνχκελε ξνπή (Nm)  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο  

 ρέδηα κε δηαζηάζεηο  

 Γηαγξάκκαηα απψιεηαο θνξηίνπ (πίεζεο) ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηεξρφκελε παξνρή.  

 Σχπν βάλαο  

 Υψξα Καηαζθεπήο  

 Βάξνο βάλαο θ.ι.π. 

ηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα , φπνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

6. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ ειαζηηθήο έκθξαμεο :  

   απφ ηνλ πξνκεζεπηή . 
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Βάνεσ ςφαιρικζσ – ςφαιρικοφ κρουνοί PN16 (A/A 43-51) 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη νιηθήο ξνήο κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχλ ηελ πηψζε πίεζεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ πδξνκεηξεηή ζε ρακειά 

επίπεδα. Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο πφξνπο, ππνιείκκαηα άλζξαθα ή 

νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή – θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 40 bar γηα δηαζηάζεηο ½” έσο 1”  

Οη θαηξηθνί θξνπλνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε δσζηήξεο πδξνιεςίαο ζηηο 

παξνρέο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ζαλ θξνπλνί δηαθνπήο πξηλ απφ ηνλ 

πδξνκεηξεηή, ζαλ ηεξκαηηθά δηθηχνπ ζε ρψξνπο θνηλήο σθειείαο (πιαηείεο, πάξθα, Ννζνθνκεία, ζρνιεία) 

θαη απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα θαη λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά :  

 ψκα θξνπλνχ  

 θαίξα  

 ηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο  

 Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο –ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα θαη ζθαίξαο  

 Άμνλα δηπινπ O-ring κε εθηηλαζζφκελν.  

 Βίδα ζπγθξάηεζεο θαπαθηνχ  

 Ζκεξνκελία θαηαζθεπήο λα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα, Θα αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ 

θξνπλψλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :  

 Καηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή). 

 Γηάκεηξνο ζθαηξηθήο θάλνπιαο . Σν κέηαιιν θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ, ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ 

πιηθψλ εθηφο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ.  

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηα παξαθάησ πιηθά:  

 ψκα θαη ππφινηπα κέξε: Οξείραιθνο θαηά UNI EN 12165-CW617N(Cu,Zn40,Pb2) ή θαηά ΔΝ 12164 - 

CW 614N (Cu,Zn39,Pb3). 

 θαίξα: Οξείραιθνο θαηά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) ή θαηά ΔΝ 12164 - CW 614N 

(Cu,Zn39,Pb3) δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηά DIN 4766. 

 Αμνλαο-Γαρηπιίδη: Οξείραιθνο UNI EN 12165-CW617N(Cu,Zn40,Pb2) ή θαηά ΔΝ 12164 - CW 614N 

(Cu,Zn39,Pb3). 

 ηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ απηνιηπαηλφκελν παξζέλν PTFE, κε ζρεδίαζε εχθαπηνπ ρείινπο γηα 

θαιχηεξε ζηεγαλνπνίεζε. 

 Ο κνριφο ρεηξηζκνχ ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ ζα είλαη ηχπνπ ιαβήο ή πεηαινχδαο Οη ιαβέο φισλ ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη νη πεηαινχδεο ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ κεγαιχηεξσλ ηεο 1” ζα είλαη ραιχβδηλεο πςειήο 

κεραληθήο αληνρήο, κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαηεπηηθή επηςεπδαξγχξσζε ρσξίο ρξψκην Geomet 

πςειήο αληνρήο θαη επηθάιπςε PVC γηα ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή κφλσζε. Οη πεηαινχδεο γηα ζθαηξηθνχο 

θξνπλνχο κέρξη 1” ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αινπκίλην.  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 40 bar γηα δηαζηάζεηο ½” έσο 2” θαη 30 bar γηα 2.1/2” έσο 4” (ε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ην δηάγξακκα πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία).  

 Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη νιηθήο ξνήο.  
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 Σα άθξα ηα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ ζα έρνπλ ζειπθφ ζπείξσκα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228. 

 Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ζηξνθή 90 κνηξψλ.  

 Διάρηζην βάξνο ζθαηξηθψλ θξνπλψλ: ½’’ – 200 gr,  ¾” – 313 gr  , 1’’ – 467 gr   

 Οη βαιβίδεο πξέπεη λα πθίζηαληαη 100% έιεγρν ζηεγαλφηεηαο κε αέξα πίεζεο 6 bar γηα 24 ψξεο, κε 

κεδεληθή απνδεθηή δηαξξνή.  

 Σα άθξα ηα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ ζα έρνπλ ζειπθφ ζπείξσκα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228  

 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ ( ηειηθφ πξντφλ ) γηα ρξήζε 

ζε πφζηκν λεξφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο/ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.) 

4. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ, 

δηαζηάζεηο βάξε, πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη. ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα φπνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

 

Εξαρτιματα πολυαικυλενίου  PΕ100 - PN16 (A/A 52-76) 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (HDΡΔ) , νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 

αηκ ( SDR11) ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12201 Parts 1-7 κε ηίηιν "Plastic piping systems for water 

supply –Polyethylene (pe)" .  

 

2. Πξψηε χιε  

2.1 Γεληθά  

Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνκνχθεο, ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο, ειεθηξνζέιιεο 

θ.ι.π.) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ 

100% παξζέλα πξψηε χιε ΡΔ100 θαη κφλν, πξνεξρφκελε απφ αμηφπηζην Δπξσπαίν θαηαζθεπαζηή. Γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ, θάζε εμάξηεκα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πιηθνχ θαη δνθηκψλ 3.1 ζχκθσλα κε ην ΔΝ10204. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ 

δελ αλαθέξεη ηελ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηφηε ζα πξέπεη ζπκπιεξσκαηηθά λα πξνζθνκίδεηαη 

δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ππνγεγξακκέλε απφ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ κε λφκηκε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ ε νπνία λα αλαθέξεη ηελ πξψηε χιε. Σα ειεθηξνεμαξηήκαηα (θαηά ηελ σο άλσ 

έλλνηα) θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ είηε πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεησπηθή ζπγθφιιεζε είηε 

γηα ειεθηξνζπγθφιιεζε θαη κεησπηθή ζπγθφιιεζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
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πξνδηαγξαθψλ EN 12201-3 / ISO 4427 γηα λεξφ θαη ζα παξάγνληαη κε ηελ κέζνδν Injection molded, 

απνθιεηνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ παξάγνληαη κε άιιεο κεζφδνπο θαη/ή έρνπλ ππνζηεί ή έρνπλ 

πξνθχςεη απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία.  

Τα ππορ ππομήθεια εξαπηήμαηα PE θα ππέπει:  

Να θαηαζθεπάδνληαη απφ θαηαζθεπαζηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008. Οη θαηαζθεπαζηέο ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΦΔΚ 3346/14-12-2012 πεξί ειέγρνπ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα απηψλ γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ, 

απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ θαη ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο (Αξηζκ.νηθ. 14097/757) Να δηαηίζεληαη απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008. Να 

είλαη εγθεθξηκέλα απφ θαη’ ειάρηζηνλ ηξεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο φπσο 

ΔΒΔΣΑΜ, DVGW, DS, SVGW θιπ. Οη αλαθεξφκελεο εγθξίζεηο ζα πξέπεη λα δίλνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Να ζπζθεπάδνληαη αλά έλα ζε δηαθαλείο πξνζηαηεπηηθέο ζαθνχιεο θαη κεηά ζε 

ραξηνθηβψηηα. Ζ δηάθαλε πξνζηαηεπηηθή ζαθνχια ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμαξηήκαηνο. Δλδεηθηηθά: Γξακκσηφ θψδηθα ζηνηρείσλ ζπγθφιιεζεο, γξακκσηφ θψδηθα ηρλειαζηκφηεηαο, 

ηχπν εμαξηήκαηνο, θσδηθφ εμαξηήκαηνο, SDR, QR Code αλαγλψξηζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο, αξηζκφ 

παξηίδαο θαη φια ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα ζπγθφιιεζεο (ηάζε ζπγθφιιεζεο, ρξφλν ζπγθφιιεζεο, 

ρξφλν ςχμεο).Κάζε ραξηνθηβψηην ή πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεη κε επθξίλεηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Να δηαζέηνπλ βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ εηαηξίεο παξνρήο αεξίνπ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηνπο. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θάζε ειεθηξνεμαξηήκαηνο θαη 

εμαξηήκαηνο επζέσλ άθξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάγιπθα ηππσκέλεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγρπζεο, 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην εμάξηεκα, φπσο δηάκεηξνο, SDR, PE 100, ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ 

εμαξηήκαηνο (batch number). Όια ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ, πνχ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη απφ PE 100, SDR 11 (16 BAR) ή SDR 17 (10 BAR). 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή κπνξεί λα ππάξμεη 

κφλν κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ζηελ αγνξά φηη δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη ε απφ ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή απαηηνχκελε ιχζε.  

Κάζε ειεθηξνκνχθα, ειεθηξνεμάξηεκα, ειεθηξνζέιια ή εμάξηεκα δεκηνπξγίαο δηαθιαδψζεσλ ζα πξέπεη: 

Να θέξεη επηθνιιεκέλε ηαηλία ή λα ζπλνδεχεηαη απφ θάξηα δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ηα ISO 7810 θαη 

7811), ζηελ νπνία ζα ππάξρεη barcode δηαγξάκκηζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε / κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ ζπγθφιιεζεο ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ κε barcode, ζα ππάξρεη επίζεο barcode δηαγξάκκηζε 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εμαξηήκαηνο (traceability code), ζα είλαη ηππσκέλα φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία (ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνο ζέξκαλζεο, ρξφλνο ςχμεο, θ.ι.π.), ψζηε αθφκε θαη ζε 

πεξίπησζε θζνξάο ηεο barcode δηαγξάκκηζεο ή άιιεο αηηίαο, λα είλαη δπλαηή ε ρεηξνθίλεηε ζπγθφιιεζε 

ηνπ εμαξηήκαηνο. Να έρεη πιήξσο επηθαιπκκέλε κε πνιπαηζπιέλην θαη ελζσκαησκέλε ζην ζψκα ηνπ 

ειεθηξνεμαξηήκαηνο αληίζηαζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαηά ηελ εθαξκνγή (απνθπγή βιαβψλ ζηελ 

αληίζηαζε), απνθπγήο θζνξψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε (επηθαλεηαθή νμείδσζε αληίζηαζεο) θαη θαιχηεξεο 

ζπγθφιιεζεο. Να έρεη ηάζε ζπγθφιιεζεο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 42 Volt. Ζ κέγηζηε άκεζε ειεθηξηθή 

ηζρχο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 4 KVA. 

Να δηαζέηεη δείθηεο ηήμεο γηα θάζε δψλε ζπγθφιιεζεο, κε ζθνπφ ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο νινθιήξσζεο ηεο 
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ζπγθφιιεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζψκα ηνπ εμαξηήκαηνο θνληά ζηνπο αθξνδέθηεο. Οη 

δείθηεο ηήμεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θσληθνί, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε ππεξρείιηζε ηνπ πιηθνχ.  

Οη ειεθηξνκνχθεο ζα πξέπεη:  

Να ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε (έλα θχθιν, ρσξίο πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη κνλνθαισδηαθέο (monofilar) θαη φρη δηθαισδηαθέο (bifilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο έσο θαη ηε 

δηάκεηξν Φ 500. Γηα ηηο δηακέηξνπο απφ Φ 560 έσο θαη Φ 1200 νη ειεθηξνκνχθεο ζα πξέπεη 

ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζε έσο δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο πξνζέξκαλζε.  

Σα ινηπά ειεθηξνεμαξηήκαηα (ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο θ.ι.π.) ζα πξέπεη:  

Να ζπγθνιινχληαη πιήξσο ζηνλ ζσιήλα/εο ζε κία θάζε (έλα θχθιν, ρσξίο πξνζέξκαλζε) θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη δηθαισδηαθά (bifilar), ζε φιεο ηηο δηακέηξνπο έσο θαη ηε 

δηάκεηξν Φ250. Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπγθνιινχληαη πιήξσο 

ζηνλ ζσιήλα/εο ζε έσο δχν θάζεηο (δχν θχθινπο), ρσξίο φκσο πξνζέξκαλζε θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνθαισδηαθά (monofilar) θαη φρη δηθαισδηαθά (bifilar).  

Οη ειεθηξνζέιιεο ζα πξέπεη:  

Nα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα, ην άλσ ηκήκα ην νπνίν ζπγθνιιείηαη ζηνλ ζσιήλα θαη ην θάησ 

ηκήκα-ζηήξηγκα ηνπ άλσ ηκήκαηνο. Δηδηθφηεξα: Ζ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηεο, ε αλαγθαία δηαξθήο 

ζχζθημε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζην ζσιήλα (θαη φρη απιά ε ζπγθξάηεζή ηεο επάλσ ζην ζσιήλα) θαηά ηε 

θάζε ζέξκαλζεο θαη ηήμεο (εθαξκνγή αλαγθαίαο πίεζεο γηα ηε επηηπρή ζπγθφιιεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ-ειαηεξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ζχζθημεο-

ζπγθφιιεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο, γηα φιεο ηηο δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο Φ250. Ζιεθηξνζέιιεο γηα 

κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ζσιήλσλ απφ Φ 250 ζα ζπγθνιινχληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε εηδηθνχ 

εξγαιείνπ - ειαηεξίνπ ζχζθημεο πνπ ζα παξέρεη ν πξνκεζεπηήο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε εηδηθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνζέιιαο (δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζπγθξάηεζεο, 

ζπγθφιιεζεο) λα απνδεηθλχεη φηη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ ειεθηξνζέιιεο ηζρχνπλ ηα 

πεξηγξαθφκελα παξαπάλσ. Σν άλσ κέξνο ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα θέξεη , δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ή 

δηάηαμε εμφδνπ επζέσο άθξνπ, ε νπνία ζα έρεη δεκηνπξγεζεί εξγνζηαζηαθά, κε ηαπηφρξνλε έγρπζε θαηά 

ηελ θάζε έγρπζεο ηνπ άλσ κέξνπο ηεο ειεθηξνζέιιαο. ην άλσ κέξνο ησλ ειεθηξνζειιψλ ζα κπνξεί 

επίζεο λα δηακνξθψλεηαη εξγνζηαζηαθά δηάηαμε ειεθηξνκνχθαο ζηελ νπνία ζα πξνζαξκφδεηαη θαη ζα 

ζπγθνιιείηαη δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ή δηάηαμε εμφδνπ επζέσο άθξνπ κε electro fusion ζπγθφιιεζε 

ζηνλ απηφ ρξφλν κε ηελ ζπγθφιιεζε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζηνλ ζσιήλα.  

Ζιεθηξνζέιιεο κε θνπηηθφ.  

Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα 

παξαθάησ: Θα επηηπγράλεηαη κε αζθάιεηα πιήξεο δηάηξεζε ηνπ πξνο δηάηξεζε ζσιήλα απφ ην 

ελζσκαησκέλν θνπηηθφ, θάησ απφ ηελ θαζνξηζκέλε κέγηζηε πίεζε λεξνχ θαη ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. Σν θνπηηθφ ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

ηεκαρίνπ ζσιήλα πνπ ζα απνθφπηεηαη απφ ην ζεκείν θνπήο θαη ε ζηαζεξή ζπγθξάηεζή ηνπ απφ απηφ (ην 

θνπηηθφ). Μεηά ηελ δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θνπηηθνχ απφ ην ζεκείν δηάηξεζεο 

θαη αθνχ ην δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα είλαη πιήξσο ειεχζεξε ε 

δίνδνο απαγσγήο ηνπ λεξνχ πξνο ηελ έμνδν ηνπ θνπηηθνχ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θνπηηθνχ ζα είλαη ηέηνηνο 
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ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην δηαηξεηηθφ ζα ιακβάλεη βεβαησκέλα ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε (ζηελ αληίζεηε 

πιεπξά ηνπ ζεκείνπ δηάηξεζεο) θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ θνπηηθνχ ζα είλαη απφιπηε, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θνριησηνχ εμαξηήκαηνο κε ηνλ ππάξρνληα ειαζηηθφ δαθηχιην. Ο 

ζσιήλαο εμφδνπ ηνπ θνπηηθνχ (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο) ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 

ίζν κε ην κήθνο ειεθηξνκνχθαο δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα απαγσγήο. Ζ ειάρηζηε 

δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 22 mm. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε εηδηθή 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζρέδηα λα απνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ.  

Ζιεθηξνζέιιεο ρσξίο θνπηηθφ κε επζχ άθξν.  

Ζ δηάηαμε εμφδνπ κε ρσξίο θνπηηθφ ηεο ειεθηξνζέιιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη 

ηα παξαθάησ: Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο δηάηξεζεο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ φζε ε εζσηεξηθή 

δηάκεηξνο ηνπ επζέσο άθξνπ ηεο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 22 mm. Ο 

ζσιήλαο εμφδνπ ηεο ειεθηξνζέιιαο (επζχγξακκνο ζσιήλαο απαγσγήο) ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κήθνο ειεθηξνκνχθαο δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηήο ηνπ ζσιήλα απαγσγήο. 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΛΑΓΩΝ ΓΗΚΣΤΟΤ Δ ΝΔΟ Ή Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΑΓΩΓΟ.  

Γηα ηε δεκηνπξγία θιάδσλ δηθηχνπ επηηξέπεηαη είηε ε ρξήζε εμαξηεκάησλ PE επζέσλ άθξσλ (ηαπ, 

ζπζηνιηθά ηαπ, ζπζηνιέο, γσλίεο θ.ι.π.) ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνκνχθεο θαη ινηπά ειεθηξνεμαξηήκαηα 

(ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνηαχ, ειεθηξνζπζηνιέο θ.ι.π.), είηε ε ρξήζε ειεθηξνζειιψλ ή εμαξηεκάησλ 

δεκηνπξγίαο δηαθιαδψζεσλ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Οη ειεθηξνζέιιεο θαη ηα 

ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ θιάδσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θιάδσλ ζε 

δίθηπα, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ, απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο 

θνηλψλ ζειιψλ παξνρήο γηα ηνλ σο άλσ πεξηγξαθφκελν ζθνπφ. Δηδηθφηεξα: Οη ειεθηξνζέιιεο θαη ηα 

ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα, ην άλσ 

ηκήκα ην νπνίν ζπγθνιιείηαη ζηνλ ζσιήλα θαη ην θάησ ηκήκα-ζηήξηγκα ηνπ άλσ ηκήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή 

ησλ ειεθηξνζειιψλ ησλ ειεθηξνεμαξηεκάησλ λέσλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ε αλαγθαία δηαξθήο ζχζθημε ηεο ειεθηξνζέιιαο θαη ηνπ 

ειεθηξνεμαξηήκαηνο λέσλ θιάδσλ ζην ζσιήλα (θαη φρη απιά ε ζπγθξάηεζή ηνπ επάλσ ζην ζσιήλα) 

θαηά ηε θάζε ζέξκαλζεο θαη ηήμεο (εθαξκνγή αλαγθαίαο πίεζεο γηα ηε επηηπρή ζπγθφιιεζε), ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ-ειαηεξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο ζχζθημεο-

ζπγθφιιεζεο ηνπ εμαξηήκαηνο, γηα φιεο ηηο δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο θαη Φ250. Ζιεθηξνζέιιεο θαη 

ειεθηξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ - ειαηεξίνπ 

ζχζθημεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ζσιήλσλ απφ Φ 250. Γηα φιεο ηηο 

ειεθηξνζέιιεο θαη ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο θιάδσλ, ην άλσ ηκήκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έμνδν 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο (ειεθηξνκνχθα) ε νπνία ζα κπνξεί λα δερζεί δηάθνξα εμαξηήκαηα φπσο θνπηηθφ, 

εμαξηήκαηα κεηάβαζεο, εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ, βάλεο, ηάπεο, ζσιήλεο θηι., ηα νπνία ζα 

ζπγθνιινχληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπγθφιιεζε ηεο ειεθηξνζέιιαο ζηνλ θχξην αγσγφ θαη ζε δεχηεξε 

θάζε ζηα ειεθηξνεμαξηήκαηα δεκηνπξγίαο θιάδσλ.  

ειίδα 84Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε εηδηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ 

ειεθηξνεμαξηεκάησλ (δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζπγθξάηεζεο, ζπγθφιιεζεο) λα απνδεηθλχεη φηη γηα ηα 

πξνζθεξφκελα απφ απηφλ ειεθηξνεμαξηήκαηα ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο. 



 

Σελίδα 12 

Σα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θιάδσλ ζε δίθηπα, ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην αληίζηνηρν θεθάιαην.  

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΤΘΔΩΝ ΑΚΡΩΝ 

Σα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ρξήζε ζε δίθηπα λεξνχ, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα: Θα 

είλαη ζπζθεπαζκέλα αλά έλα ζε πιαζηηθή ζαθνχια. Ζ ζαθνχια ζα έρεη εηηθέηα ε νπνία ζα αλαγξάθεη ηνλ 

ινγφηππν ή ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην είδνο ηνπ εμαξηήκαηνο, ησλ θσδηθφ ηνπ, ηα πξφηππα κε 

ηα νπνία ζπκκνξθψλεηαη, ηε δηάζηαζε, ην πιηθφ, ην SDR, ηνλ θσδηθφ αληρλεπζηκφηεηαο (traceability 

code), ηνλ αξηζκφ παξηίδαο (batch number). Σν εμάξηεκα ζα είλαη ζεκαζκέλν εγράξαθηα θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κε ηνλ ινγφηππν ή ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, ηε 

δηάζηαζε, ην πιηθφ θαη ην SDR. Θα είλαη απνθιεηζηηθά παξαγσγήο κε ηελ κέζνδν Injection molded, 

απνθιεηφκελεο ηεο πξνζθνξάο εμαξηεκάησλ πνπ παξάγνληαη κε άιιεο κεζφδνπο θαη/ή έρνπλ ππνζηεί ή 

έρνπλ πξνθχςεη απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία. Αλ πξννξίδνληαη γηα ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφηε ην θαζαξφ 

κήθνο ηεο θάζε ζπγθνιινχκελεο πιεπξάο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ κήθνο ηεο 

αληίζηνηρεο δηακέηξνπ ειεθηξνκνχθαο. Οη ιαηκνί απφ ΡΔ ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπο πιεπξά ψζηε λα επηηξέπνπλ ζε δηθιείδεο ζηξεθφκελνπ δίζθνπ πνπ ζα ζπλδεζνχλ δίπια 

ηνπο λα αλνηγνθιείλνπλ απξνβιεκάηηζηα.  

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΒΑΖ  

Ωο εμαξηήκαηα κεηάβαζεο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη γίλνληαη απνδεθηά ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία ζην 

έλα άθξν ηνπο έρνπλ νξεηράιθηλν ζπείξσκα ή ζπείξσκα απφ αλνμείδσην ράιπβα 1.4305 θαη ζην άιιν 

πνιπαηζπιέλην θαηά ηα αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη: Σν επζχ ηκήκα ησλ εμαξηεκάησλ κεηάβαζεο 

(transition adaptor ) πνπ πξννξίδεηαη γηα ζπγθφιιεζε κε ηα ειεθηξνεμαξηήκαηα, ζα είλαη απφ 

πνιπαηζπιέλην, πνπ ζα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, 

θαζψο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ παξνχζα απαηηνχληαη γηα ηα εμαξηήκαηα επζέσλ άθξσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή ε 

ΓΔΤΑ Αξηαο , δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο (Σα έμνδα ζα 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή) , πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ή κε ησλ εμαξηεκάησλ. 

Σα εμαξηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο 

ζα απνξξίπηνληαη.  

Σν θφζηνο ηεο θφξησζεο , κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΑ ησλ ζσιήλσλ ή ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ησλ ζσιήλσλ, ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

Δπίζεο , ηα εμαξηήκαηα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη 

ειέγρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα εμήο:  

Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πξψηεο χιεο  

Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πιηθνχ πνπ πάξζεθε απφ έηνηκν εμάξηεκα  

Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξψηεο χιεο χλζεζε πξψηεο χιεο  

Αληνρή ζε εζσηεξηθή πίεζε (ηεζη 70 σξψλ) Μεηαβνιψλ κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία  

Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ  

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε δνθίκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξηίδαο παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν.  



 

Σελίδα 13 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-

12-2012. Οη θαηαζθεπαζηέο ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο θαη κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ΦΔΚ 3346/14-12-2012 πεξί ειέγρνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα απηψλ (Αξηζκ.νηθ. 14097/757) Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο / ειέγρνπ , 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW 

Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

4.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά , απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία.  

5.Σερληθά Φπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ , φπνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Εξαρτιματα P.V.C (Μανςόν , καμπφλεσ ) 16 ατμ. (A/A 77-90) 

 

1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Σα εμαξηήκαηα ζα είλαη απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U) θαη πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ην πξφηππν EΛΟΣ ΔΝ ISO 1452 « γηα ζπζηήκαηα πιαζηηθψλ 

ζσιελψζεσλ γηα παξνρή λεξνχ ππφ πίεζε απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U)» θαη 

ηηο γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο DIN 8063 « πλδέζεηο θαη εηδηθά ηεκάρηα γηα ζσιελψζεηο πηέζεσο απφ 

ζθιεξφ PVC.  

Σα πξνζθεξφκελα εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ PVC-U θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ θαη γηα ιεηηνπξγία ζε 

πίεζε 16 αηκνζθαηξψλ  

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πφζηκν λεξφ θαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα : ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-3 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο κε ηα σο άλσ πξφηππα. Tα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε θαη γηα κεηαθνξά λεξνχ , λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ , νχησο ψζηε λα κελ πξνζδίδνπλ ζην λεξφ , νζκή ή ρξψκα. Σα εμαξηήκαηα απφ 

ζθιεξφ PVC , ζα θαηαζθεπάδνληαη κφλν απφ ζθιεξφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην , ρσξίο πιαζηηθνπνηεηέο , 

αλαθπθισκέλα πιηθά θαη πιηθά πιήξσζεο. Οη ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξνχ PVC πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εμαξηεκάησλ , πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο DIN 8061/4102. Σα εμαξηήκαηα ζα 

παξαδνζνχλ πιήξεηο κεηά ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ. Σα εμαξηήκαηα θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα κελ 

δίλνπλ ζην λεξφ νχηε γεχζε θαη νζκή , νχηε ρξψκαηα θαη νπζίεο. Ο ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη 

νκνηφκνξθνο ζ’ φιν ην πάρνο θαη απφρξσζε γθξί ζθνχξν. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο , θνηιφηεηεο θαη αλνκνηνγέλεηεο. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εμαξηήκαηνο 

πξέπεη λα είλαη ιεία θαη ρσξίο θακία αλσκαιία. Δμαξηήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ πεξηνρέο κε αλσκαιίεο 



 

Σελίδα 14 

ρχηεπζεο ή θαη εθδνξέο , έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη κεησκέλν πάρνο ηνηρψκαηνο , κηθξφηεξν απφ ην 

νξηδφκελν ζηα ζρεηηθά πξφηππα , απνξξίπηνληαη σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΑ κε ππνρξέσζε άκεζεο 

απνθαηάζηαζεο. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εμαξηεκάησλ ζα ππάξρεη ζήκαλζε κε επδηάθξηηα 

γξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηψλ κε ηελ κέζνδν ink-jet θαη φρη ζεξκηθή ράξαμε.  

α) Γηάκεηξνο ζσιήλα  

β) Πίεζε ιεηηνπξγίαο  

γ) Δίδνο πξψηεο χιεο  

δ) Πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο  

ε) Ζκεξνκελία θαη γξακκή παξαγσγήο  

Διαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο εμαξηεκάησλ  

 Σα εμαξηήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο  

 Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

 Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθφ ή 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ή κίγκα απηψλ . Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη αβιαβέο απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο θαη λα 

κε κεηαβάιιεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ .  

 Να είλαη επίζεο νκνηνγελείο θαη ειεχζεξνη εγθιεηζκάησλ αέξνο , νξαηψλ πφξσλ , ραξαγψλ θαη 

εμνγθσκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δαθηπιίνπ .  

 Σέινο λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη φισλ ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ φπσο θαη ησλ βαθηεξηδίσλ . 

 Ζ κνξθή ηνπ δαθηπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ .  

 Γεληθά γηα ηνπο ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιίνπο ζα δηαιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά νη 

πξνδηαγξαθέο πνπ απηνί ζα πιεξνχλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ν πνηνηηθφο ηνπο έιεγρνο 

 

Παξαιαβή Με ηελ παξαιαβή ησλ εμαξηεκάησλ ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο , ζα εμεηάδνληαη 

ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζα ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο – παξακνξθψζεηο , 

ειαηηψκαηα , αλνκνηνγέλεηεο θ.ι.π ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ 

παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή ε ΓΔΤΑ Αξηαο , δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο (Σα έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή) , πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

θαηαιιειφιεηα ή κε ησλ εμαξηεκάησλ . Σα εμαξηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη.  

Σν θφζηνο ηεο θφξησζεο , κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΤΑΑ ησλ εμαξηεκάησλ ή 

ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ εμαξηεκάησλ, ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

 Δπίζεο :  

 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 

παιαηφηεξεο ησλ 6 (έμη) κελψλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 

14-12-2012 « Έιεγρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα απηψλ 

γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ , απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ θαη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε» θαη ηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνζηηθέο εγθπθιίνπο.  
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ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Τ.Α. 14097/757/2012 , ΦΔΚ 3346 Β / 14-

12-2012. Οη θαηαζθεπαζηέο ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο θαη κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ΦΔΚ 3346/14-12-2012 πεξί ειέγρνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα απηψλ (Αξηζκ.νηθ. 14097/757). Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο / ειέγρνπ , 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW 

Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά , απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία.  

 

Ορειχάλκινα Εξαρτιματα  (A/A 91-162) 

1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Σα Οξεηράιθηλα είδε ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο , ρσξίο πφξνπο, ππνιείκκαηα άλζξαθα ή νπνηαδήπνηε 

ρπηεπηηθή – θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. Σν κέηαιιν θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ 

πιηθψλ. Θα αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζψκα ησλ νξεηράιθηλσλ εμαξηεκάησλ , (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο ):  

 θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή)  

 Γηάκεηξνο νξεηράιθηλνπ εμαξηήκαηνο. 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνηφλησλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ( ηειηθφ πξντφλ ) γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο /ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά , απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία.  
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Ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτοσ ςωλινων  (Α/Α 163 – 182) 

Οη ζσιήλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο 

 Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

 Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθφ ή 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ή κίγκα απηψλ . Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη αβιαβέο απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο θαη λα 

κε κεηαβάιιεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ .  

 Να είλαη επίζεο νκνηνγελείο θαη ειεχζεξνη εγθιεηζκάησλ αέξνο , νξαηψλ πφξσλ , ραξαγψλ θαη 

εμνγθσκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δαθηπιίνπ .  

  Σέινο λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη φισλ ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ φπσο θαη ησλ βαθηεξηδίσλ . 

 Ζ κνξθή ηνπ δαθηπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ . 

 

Ζιμπώ χυτοςιδθρά μεγάλου εφρουσ  αγκφρωςθσ PN 16 (A/A 183 – 189) 

1.Ανηικείμενο  

Οη ζχλδεζκνη Εηκπψ Νένπ Σχπνπ ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ελψζεηο 

αγσγψλ PE, PVC, Υάιπβα ,Ακηάληνπ κε αγσγνχο αληηζηνίρσλ πιηθψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε 

πδαηνζηεγαλφηεηα 

2. Τεχνικά χαπακηηπιζηικά 

Γενικά Φαπακηηπιζηικά. 

Οη ζχλδεζκνη κεγάινπ εχξνπο ζα δηαζέηνπλ δηάηαμε κε αγθχξσζε ζε θάζε πιεπξά, ε νπνία ζα 

εμαζθαιίδεη ζηεγαλνπνίεζε ζηα άθξα ησλ αγσγψλ (ραιπβδνζσιήλα , ακηαληνζσιήλα ή άιινπ ηχπνπ 

ζσιήλα) γηα πίεζε ηνπ δηθηχνπ 16 αηκ θαζψο θαη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ . 

Οη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ νη αγσγνί πνπ 

ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 80 ηνπιάρηζηνλ θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο εθαξκνγήο ηνπο.  

Κάζε πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ ζα θέξεη αλεμάξηεηε δηάηαμε ζχζθηγμεο. 

ΕΙδικά Φαπακηηπιζηικά. 

α. Τιηθά Καηαζθεπήο :  

 ψκα & δαθηχιηνη ζχζθημεο : ειαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά ΔΝ 1563  

 Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγαλνπνίεζεο : EPDM ή ΝBR , θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ.  

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε ζπλαξκνγή αθφκε 

θαη ζε κε ηνξληξηζκέλα άθξα αγσγψλ ή άθξα κε αλψκαιεο επηθάλεηεο .  

 Κνριίεο –Πεξηθφριηα : Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο .  

 χζηεκα αγθχξσζεο : Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο .  

 Βαθή κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ ηνπιάρηζηνλ 

β. Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 Bar ζε 

ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα .  
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70-95 mm.  

88-123 mm. 

108-143 mm.  

159-194 mm.  

200-235 mm  

Σν εχξνο ησλ δηκπψ λένπ ηχπνπ ζα είλαη ην ίδην θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο πρ. 88-123 mm απφ ηελ κία 

πιεπξά 88-123 mm θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. Απνθιίζεηο ±5mm γηα ηελ θάζε πιεπξά γίλνληαη απνδεθηέο 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνηφλησλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ( ηειηθφ πξντφλ ) γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο /ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

4. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ δηκπψ , δηαζηάζεηο βάξε 

, πίεζε ιεηηνπξγείαο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα , φπνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ,φπνπ αλαιπηηθά ζα πεξηγξάθνληαη ηα εμήο :  

 Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ  

 ρεδία , δηαζηάζεηο , βάξε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο 

 

 

Ζιμπώ χυτοςιδθρά για ςωλινεσ PE/PVC   (A/A 190 – 197) 

1.Αληηθείκελν  

Οη ζχλδεζκνη πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ηελ ζχλδεζε απφ ηελ κία πιεπξά 

κε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ή PVC θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ή PVC.  

2.Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Οη ζχλδεζκνη ζα απνηεινχληαη απφ ηξία κεηαιιηθά ηεκάρηα, δπν ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο, θαη 

δπν δαθηπιίνπο αγθχξσζεο.. 

Θα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 

(ΡΝ). ε θάζε πεξίπησζε ν ζχλδεζκνο κεηά ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα εμαξκψλεηαη πιήξσο θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά.  

α. Τιηθά Καηαζθεπήο:  

 ψκα: Διαηφο Υπηνζίδεξνο Σνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά EN 1563. 

  Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγαλνπνίεζεο : EPDM, NBR γηα πφζηκν λεξφ.  



 

Σελίδα 18 

 Κνριίεο-Πεξηθφριηα πγθξάηεζεο δηάηαμεο: Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή 

αλνμείδσηνο ράιπβαο  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 16 bar  

β. Βαθή  Σα δηκπψ (αγθχξσζεο) πξέπεη λα είλαη βακκέλα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε δπν ηνπιάρηζηνλ 

ζηξψζεηο απφ αληηδηαβξσηηθή βαθή πςειήο αληνρήο, θαηάιιεινπ πάρνπο θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ θαη ππφγεηα ηνπνζέηεζε.  

 Ζ βαθή ζα είλαη επνμεηθή ή ηζνδχλακε κε πάρνο 250 κm 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνηφλησλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηκπψ (ηειηθφ πξντφλ)  γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο /ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. (ελδεηθηηθά DVGW-TZW Γεξκαλίαο, KIWA Οιιαλδίαο, WRAS - WRC-NSF 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηλζηηηνχην Pasteur Γαιιίαο θ.α.).  

4. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ δηκπψ , δηαζηάζεηο βάξε, 

πίεζε ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα , φπνπ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ,φπνπ αλαιπηηθά ζα πεξηγξάθνληαη ηα εμήο :  

 Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ  

 ρεδία , δηαζηάζεηο , βάξε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο 

 

ζλλεσ παροχισ χυτοςιδθρζσ για ςωλινεσ   (A/A 198 – 204) 

1. Γεληθά  

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, δνθηκέο θαη 

ειέγρνπο γηα ζέιιεο παξνρήο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ. θνπφο ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζειιψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία ηδησηηθήο παξνρήο ή δηαθιάδσζεο ηνπ δηθηχνπ.  

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Οη ζέιιεο παξνρήο ζα απνηεινχληαη απφ ην θπξίσο ζψκα ην νπνίν ζα είλαη δηαηξνχκελν θαη ζα 

πεξηιακβάλεη εζσηεξηθά ειαζηηθφ ζηεγάλσζεο θαη ηηο βίδεο ζχζθημεο.  

Απφ ην ζψκα ηεο ζέιιαο, ην άλσ κέξνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ νπή εμφδνπ ε νπνία ζα βξίζθεηαη θεληξηθά 

ηνπνζεηεκέλε θαη ζηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ην ζπείξσκα. Σν ζψκα επίζεο ζα δηαζέηεη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο νπέο ζηηο νπνίεο ζα βξίζθνληαη νη βίδεο ζχζθημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζχζθημε ησλ 

ζειιψλ ζα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν θνριίαο – πάζν ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο θαη 

φρη κε πεξηθφριην. Σν ζψκα ηηο ζέιιαο, άλσ & θάησ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

θαηεγνξίαο GJS400-15 θαηά ΔΝ1563, ζα έρεη θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή θαη θαηφπηλ ζα έρεη βαθηεί 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε 2 ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο, επνμεηδηθή βαθή 

ειάρηζηνπ πάρνπο 250κm. Σν ειαζηηθφ ζηεγάλσζεο ζα βξίζθεηαη εζσηεξηθά θαη ζηα δχν κέξε ηνπ 



 

Σελίδα 19 

ζψκαηνο, άλσ & θάησ θαη ζα είλαη απφ EPDM. Σν ζπείξσκα ηεο νπήο εμφδνπ ηεο ζέιιαο ζα είλαη απφ 

½’’ ‘εσο 2’’ αλάινγα ηελ δηάκεηξν. Ζ δεηνχκελε έμνδνο πξέπεη λα είλαη έηνηκε απφ ην εξγνζηάζην. 

Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηεζεί επηπιένλ εμάξηεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ.  

Οη βίδεο ζχζθημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηεγνξίαο Α2 θαηά AISI.  

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζειιψλ ζα είλαη γηα 16bar κε ηελ πίεζε δνθηκήο λα έρεη γίλεη ζηα 25bar.  

3. ήκαλζε Ζ ζέιια ζα θέξεη ζην ζψκα αλάγιπθα ηα παξαθάησ ζηνηρεία.  

 Σν θξάκα ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ  

 Σελ δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα DN90, DN110, θιπ.  Σελ έμνδν ηεο νπήο ¾’’, 1’’, θιπ.  

 Σν εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο γηα ην πξνζθεξφκελν πξνηφλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ή ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ 

λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα 

πγεία. 

5. Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ  

 

Χυτοςιδθρά πώματα  (A/A 205 – 210) 

1 Αληηθείκελν  

Σα ρπηνζηδεξά πψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ εδάθνπο θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ δηθηχνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε πδαηνζηεγαλφηεηα. Να δηαζέηεη ζπείξσκα 1’’ γηα 

ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο.  

2.Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζα είλαη :  

 ψκα –ζχλδεζκνη : Υπηνζίδεξνο θιάζεσο ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά ΔΝ 1563.  

 Διαζηηθνί χλδεζκνη ηεγαλφηεηαο (φπνπ απαηηνχληαη) : ΝBR ή EPDM ,θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

 Βαθή κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ ηνπιάρηζηνλ  

 χζηεκα αγθχξσζεο : Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο .  

Κάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ :  

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  

 

 



 

Σελίδα 20 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο γηα ην πξνζθεξφκελν πξνηφλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, δηαζηάζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ρπηνζηδεξψλ πσκάησλ  

 
Φλάντηεσ  χαλφβδινεσ (Α/Α 222-225) 
 
Οη θιάληδεο ζα είλαη ραιχβδηλεο , ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1514-1 έσο 4 ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο νπέο γηα 

ην πέξαζκα ησλ θνριίσλ , ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε θαη ε ζηεγαλφηεηα.  

1. Οη ραιχβδηλεο θιάληδεο πξννξίδνληαη γηα ηελ ζχλδεζε ρπηνζηδεξψλ εμαξηεκάησλ ( γσλίεο , ηαπ , 

δηθιείδεο .θιπ) ή κηθξφηεξσλ δηακέηξσλ εμαξηεκάησλ κε θιαληδσηά άθξα. 

Οξίδεηαη σο πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ραιχβδηλσλ θιαληδψλ νη 16 αηκ . 

 
ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο γηα ην πξνζθεξφκελν πξνηφλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη , δηαζηάζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

Καλφμματα φρεατίων χυτοςιδθρό (Βαρζωσ τφπου)  

Πεξηγξαθή.  

Σα  θαιχκκαηα θξεαηίσλ (πιαίζην – θάιπκκα) ζα ζπκκνξθψλνληαη απφιπηα κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ 124 : 1994. Δπίζεο ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε αηέιεηα ρχηεπζεο , 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 124 : 1994 .  

Τιηθφ Καηαζθεπήο  

Σν πιαίζην θαη ην θάιπκκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ISO 1083 φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 124 : 1994. Ζ πνηφηεηα 

ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ GGG40 (GJS-400).  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά .  

 Σν πιαίζην ζα έρεη εμσηεξηθά ζηηο ηξείο πιεπξέο παηνχξα γηα ην ζσζηφ εγθηβσηηζκφ ηνπ κε ηζηκέλην. 

 Ζ επηθάλεηα ησλ θαιπκκάησλ ζα είλαη αληηνιηζζεηηθή. 

Σν θάιπκκα ζα πξέπεη λα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά κε κε ηνμηθή καχξε βαθή.  

 

 



 

Σελίδα 21 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο γηα ην πξνζθεξφκελν πξνηφλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

3. Σερληθά θπιιάδηα θαη ζρέδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ , φπνπ ζα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκθσλία κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Πυροςβεςτικόσ κρουνόσ πεηοδρομίου 
Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο πεδνδξνκίνπ κε θιάληδα εηζφδνπ λεξνχ δηακέηξνπ Φ 80 θαη έμνδν 2,5’’κε 

αξζεληθφ ζπείξσκα θαη ηάπεο. 

Θα έρεη κήθνο 0,95-1,00 κ. θαη βάξνο 65 θηιά. 

Θα έρεη  ηθαλφηεηα ιήςεο 1m3 λεξνχ αλά ιεπηφ απφ θάζε θξνπλφ. 

Σν ζψκα θαη ε θιάληδα ηνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG 40 θαηά  

EN1563. ηνλ θνξκφ ηεο ζα έρεη αληηπαγεηηθή ηάπα εθθέλσζεο. 

Θα είλαη βακκέλνο κε θφθθηλν ρξψκα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (πάρνπο 250κm), κε δχν ζηξψζεηο απφ 

αληηδηαβξσηηθή βαθή πςειήο αληνρήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. Ο θξνπλφο ζα είλαη 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο  

(ζηνλ θάθειν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ) ηα παξαθάησ:  

1. Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο γηα ην πξνζθεξφκελν πξνηφλ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ΔΝ ISO 9001:2008 ή  ΔΝ ISO 9001:2015 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λα θαιχπηεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  

 

 

 

Αξηα 18/06/2021 

Ο πληάμαο 

 

Νηθφιανο Σξηαληαθπιιάαθεο 

Πνιηηθφο Μεραληθφο 

 

Αξηα 18/06/2021 

Ο Πξνηζηάκελνο Σ.Τ ΓΔΤΑΑ 

 

Υξήζηνο Καιπνχδνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

 

 

 

 

 


