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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.908,72 € ευρώ με ΦΠΑ
CPV : 44163000-0 (ΟΜΑΔΑ Α )
CPV : 43323000-3 (ΟΜΑΔΑ Β )
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αρ. μελέτης 07/2018

Προϋπολογισμός: 69.908,72 Ευρώ με ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης
για την συντήρηση των δικτύων και των χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου.»Με την εν
λόγω προμήθεια ο Δήμος Καρπενησίου θα μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες
συντήρησης και επισκευής των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου
Καρπενησίου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.908,72 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και το κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Καρπενήσι 2/3/2018
Ο Συντάκτης

Αναστασιάδης Κλήμης
Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρ. μελέτης 07/2018

Προϋπολογισμός: 69.908,72 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.Τ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣOTHTA

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ – 1/2''Θηλ DN
(15) ,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου ,
μοχλός χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα)
αλουμινίου

τεμάχιο

120

5,60 €

672,00 €

2

Σφαιρικός κρουνός 1'' Θηλ – 1''Θηλ DN (25)
,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου , μοχλός
χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα) αλουμινίου

τεμάχιο

50

12,00 €

600,00 €

3

Σφαιρικός κρουνός 3/4'' Θηλ – 3/4''Θηλ DN
(20) ,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου ,
μοχλός χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα)
αλουμινίου

τεμάχιο

70

8,50 €

595,00 €

4

Σφαιρικός κρουνός 2'' Θηλ – 2''Θηλ DN (50)
,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου , μοχλός
χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα) αλουμινίου

τεμάχιο

10

45,00 €

450,00 €

5

Σφαιρικός διακόπτης γωνιακός 1/2'' Αρσ – 1/2''
Αρσ

τεμάχιο

20

2,50 €

50,00 €

6

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σιδηροσωλήνα Φ21Χ1/2'' Αρσενικό

τεμάχιο

50

3,50 €

175,00 €

7

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ32 -Θηλυκό 1''

τεμάχιο

70

5,50 €

385,00 €

8

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ32 - Αρσενικό 1''

τεμάχιο

70

5,50 €

385,00 €

9

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ25 - Θηλυκό 3/4''

τεμάχιο

70

3,70 €

259,00 €

10

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ25 - Αρσενικό 3/4''

τεμάχιο

70

3,50 €

245,00 €
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11

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ20 - Θηλυκό 1/2''

τεμάχιο

70

2,70 €

189,00 €

12

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ20 - Αρσενικό 1/2''

τεμάχιο

70

2,60 €

182,00 €

13

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

150

1,60 €

240,00 €

14

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

150

1,60 €

240,00 €

15

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

150

1,60 €

240,00 €

16

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

150

1,60 €

240,00 €

17

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

1,40 €

140,00 €

18

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

100

1,40 €

140,00 €

19

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ22Χ3Χ3/4’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

2,50 €

250,00 €

20

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ22Χ3Χ3/4’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

2,50 €

250,00 €

21

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ63 χ 2΄΄ Θηλυκό
σπείρωμα

τεμάχιο

30

25,00 €

750,00 €

22

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ63 χ 2΄΄ Αρσενικό
σπείρωμα

τεμάχιο

30

25,00 €

750,00 €

23

Ορειχάλκινο συνδετήρας Φ63Χ63

τεμάχιο

20

40,00 €

800,00 €
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24

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ20χ1/2 αρσενικό
σπείρωμα για σωλήνες τύπου aquatherm

τεμάχιο

50

2,45 €

122,50 €

25

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ20χ1/2 θηλυκό σπείρωμα
για σωλήνες τύπου aquatherm

τεμάχιο

50

2,45 €

122,50 €

26

Σφαιρική κάνουλα ½'' , Ολικής Διατομής F.W.
β.τύπου μοχλός χειρισμού (λαβή) αλουμινίου

τεμάχιο

20

8,00 €

160,00 €

27

Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ160Χ125

τεμάχιο

15

5,00 €

75,00 €

28

Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ200Χ160

τεμάχιο

15

8,00 €

120,00 €

29

Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ125 450

τεμάχιο

100

3,50 €

350,00 €

30

Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ160 450

τεμάχιο

30

5,50 €

165,00 €

31

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ
250 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

60

16,00

960,00 €

32

Σωλήνες PVC αποχέτευσης κεραμιδίΣ41 Φ
200 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

60

11,00

660,00 €

33

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41
Φ160 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

90

8,00

720,00 €

34

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ
125 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

240

4,50

1.080,00 €

35

Σωλήνας Φ32/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

500

0,90 €

450,00 €

36

Σωλήνας Φ63/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

400

3,10 €

1.240,00 €
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37

Σωλήνας Φ90/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

400

6,00 €

2.400,00 €

38

Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου
Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού

μέτρα

700

0,65 €

455,00 €

39

Σωλήνας Φ22Χ 3,0 (PE-80 πολυαιθυλενίου
Φ22 Χ3) Πόσιμου νερού

μέτρα

300

0,90 €

270,00 €

40

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ63 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

100

5,60 €

560,00 €

41

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ90 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

50

7,00 €

350,00 €

42

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ110 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

50

12,00 €

600,00 €

43

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ125 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

4

17,00 €

68,00 €

44

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ140 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

4

20,00 €

80,00 €

45

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ160 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

6

25,00 €

150,00 €

46

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN50XΦ63 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

50

15,00 €

750,00 €

47

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN80XΦ90 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

50

22,00 €

1.100,00 €

48

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN100XΦ110 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

40

25,00 €

1.000,00 €

49

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN80XDN50 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

42,00 €

294,00 €

6

18REQ002753627 2018-03-05
50

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN100XDN50 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

27,00 €

189,00 €

51

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN100XDN80 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

50,00 €

350,00 €

52

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
30εκ.

τεμάχιο

5

52,00 €

260,00 €

53

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
50εκ.

τεμάχιο

10

90,00 €

900,00 €

54

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
80εκ.

τεμάχιο

5

100,00 €

500,00 €

55

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN100 μήκους
80εκ.

τεμάχιο

5

100,00 €

500,00 €

56

Σέλλα Παροχής Χυτοσίδηρη με εσωτερική
επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα
PE/PVC Φ63 - Εξόδου 3/4''

τεμάχιο

40

15,50 €

620,00 €

57

Γωνίες 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

1,20 €

240,00 €

58

Γωνίες 1/2’’ έξω βόλτα Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

1,20 €

180,00 €

59

Μούφα 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

1,20 €

240,00 €

60

Μούφα 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

1,60 €

320,00 €

61

ΤΑΥ 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτα
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

0,70 €

105,00 €

62

ΤΑΥ 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτα
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

100

0,90 €

90,00 €
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63

Συστολή μπουκάλας 3/4’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

0,90 €

180,00 €

64

Συστολή μπουκάλας 1’’Χ3/4’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

0,95 €

190,00 €

65

Συστολή μπουκάλας 1’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

0,95 €

47,50 €

66

Συστολή Αμερικής 3/4’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

0,90 €

180,00 €

67

Συστολή Αμερικής 1’’Χ3/4’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

0,95 €

47,50 €

68

Συστολή Αμερικής 1’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

0,95 €

47,50 €

69

Τάπες 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, αρσενικές (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

300

0,80 €

240,00 €

70

Τάπες 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, αρσενικές (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

300

0,90 €

270,00 €

71

Μαστοί 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

250

1,10 €

275,00 €

72

Μαστοί 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

1,20 €

180,00 €

73

Μαστοί 1’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

30

1,30 €

39,00 €

74

Υδρόμετρο 1/2΄΄ ξηρού τύπου απλής ριπής

τεμάχιο

700

17,00 €

11.900,00
€

75

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

120

4,60 €

552,00 €
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76

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

90

9,50 €

855,00 €

77

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

60

12,00 €

720,00 €

78

Σέλλες ταχείας επισκευής inox μονού αρμού με
εύρος 88χιλ-98χιλ και μήκους 250χιλ

τεμάχιο

10

50,00 €

500,00 €

79

Σέλλες ταχείας επισκευής inox μονού αρμού με
εύρος 105χιλ-125χιλ και μήκους 250χιλ

τεμάχιο

10

70,00 €

700,00 €

80

Ζιμπώ χυτοσίδηρο μεγάλου εύρους για
αγωγούς ύδρευσης DN100 (107χιλ-132χιλ)

τεμάχιο

15

55,00 €

825,00 €

81

Χυτοσίδηρο φρεάτιο με κάλυμμα Φ400
Β125(αντοχή 125tn)

τεμάχιο

35

25,00 €

875,00 €

82

Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων (150 m)

τεμάχιο

50

9,50 €

475,00 €

83

Κόλλα για αγωγούς αποχέτευσης PVC 250ml
(Γκρί)

τεμάχιο

50

10,50 €

525,00 €

84

Φλάντζα από περμανίτη άνευ αμιάντου πάχους
2.0 χιλ 3/4΄΄ για ρακόρ υδρομετρητών (πράσινη)

τεμάχιο

2000

0,04 €

80,00 €

85

Φιάλη προπανίου κίτρινη MAPP GAS 456,6 gr.

τεμάχιο

20

8,30 €

166,00 €

86

Φλόγιστρο για φιάλη προπανίου

τεμάχιο

3

50,00 €

150,00 €

87

Αυτόματος πλήρωσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο

τεμάχιο

5

23,00 €

115,00 €

88

Μειωτές πίεσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο

τεμάχιο

5

20,00 €

100,00 €

9
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89

Πυροσβεστικός Κρουνός DN80 με δύο εξόδους
2 1/2΄΄ PN 16

τεμάχιο

15

240,00 €

3.600,00 €

90

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,40μ

τεμάχιο

20

3,00 €

60,00 €

91

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,50μ

τεμάχιο

20

3,20 €

64,00 €

92

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,60μ

τεμάχιο

20

3,30 €

66,00 €

93

Μπαταρία νεροχύτη διπλή

τεμάχιο

20

25,00 €

500,00 €

10

ΣΥΝΟΛO

51.547,50 €

ΦΠΑ 24%

12.371,40 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

63.918,90 €
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.Τ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣOTHTA

1

Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ – 1/2''Θηλ DN
(15) ,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου ,
μοχλός χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα)
αλουμινίου

τεμάχιο

120

2

Σφαιρικός κρουνός 1'' Θηλ – 1''Θηλ DN (25)
,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου , μοχλός
χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα) αλουμινίου

τεμάχιο

50

3

Σφαιρικός κρουνός 3/4'' Θηλ – 3/4''Θηλ DN
(20) ,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου ,
μοχλός χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα)
αλουμινίου

τεμάχιο

70

4

Σφαιρικός κρουνός 2'' Θηλ – 2''Θηλ DN (50)
,Ολικής Διατομής F.W. β. τύπου , μοχλός
χειρισμού (λαβή/ πεταλούδα) αλουμινίου

τεμάχιο

10

5

Σφαιρικός διακόπτης γωνιακός 1/2'' Αρσ – 1/2''
Αρσ

τεμάχιο

20

6

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σιδηροσωλήνα Φ21Χ1/2'' Αρσενικό

τεμάχιο

50

7

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ32 -Θηλυκό 1''

τεμάχιο

70

8

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ32 - Αρσενικό 1''

τεμάχιο

70

9

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ25 - Θηλυκό 3/4''

τεμάχιο

70

10

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ25 - Αρσενικό 3/4''

τεμάχιο

70

11

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ20 - Θηλυκό 1/2''

τεμάχιο

70

12

Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για
σωλήνα PE-PVC / Φ20 - Αρσενικό 1/2''

τεμάχιο

70

11

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
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13

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

150

14

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

150

15

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

150

16

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,0 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

150

17

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

18

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα )

τεμάχιο

100

19

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ22Χ3Χ3/4’’ Αρσενικό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

20

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ22Χ3Χ3/4’’ Θηλυκό
(Σωλήνα τύπου τουμπόραμα)

τεμάχιο

100

21

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ63 χ 2΄΄ Θηλυκό
σπείρωμα

τεμάχιο

30

22

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ63 χ 2΄΄ Αρσενικό
σπείρωμα

τεμάχιο

30

23

Ορειχάλκινο συνδετήρας Φ63Χ63

τεμάχιο

20

24

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ20χ1/2 αρσενικό
σπείρωμα για σωλήνες τύπου aquatherm

τεμάχιο

50

25

Ορειχάλκινο ρακόρ Φ20χ1/2 θηλυκό σπείρωμα
για σωλήνες τύπου aquatherm

τεμάχιο

50

12
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26

Σφαιρική κάνουλα ½'' , Ολικής Διατομής F.W.
β.τύπου μοχλός χειρισμού (λαβή) αλουμινίου

τεμάχιο

20

27

Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ160Χ125

τεμάχιο

15

28

Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ200Χ160

τεμάχιο

15

29

Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ125 450

τεμάχιο

100

30

Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ160 450

τεμάχιο

30

31

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ
250 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

60

32

Σωλήνες PVC αποχέτευσης κεραμιδίΣ41 Φ
200 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

60

33

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41
Φ160 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

90

34

Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ
125 (με ελαστικούς δακτυλίους )

τεμάχιο

240

35

Σωλήνας Φ32/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

500

36

Σωλήνας Φ63/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

400

37

Σωλήνας Φ90/ PE-100 -PN 16 , SDR11

μέτρα

400

38

Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου
Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού

μέτρα

700

13
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39

Σωλήνας Φ22Χ 3,0 (PE-80 πολυαιθυλενίου
Φ22 Χ3) Πόσιμου νερού

μέτρα

300

40

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ63 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

100

41

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ90 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

50

42

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ110 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

50

43

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ125 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

4

44

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ140 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

4

45

Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ160 (με
ελαστικούς δακτυλίους)

τεμάχιο

6

46

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN50XΦ63 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

50

47

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN80XΦ90 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

50

48

Ενωτικό θηλυκό χυτοσίδηρο με εποξική βαφή
για σωλήνες PVC DN100XΦ110 με ελαστικό
δακτύλιο

τεμάχιο

40

49

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN80XDN50 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

50

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN100XDN50 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

51

Συστολή χυτοσίδηρη φλαντζωτή με εποξική
βαφή για σωλήνες PVC DN100XDN80 με
ελαστικό δακτύλιο

τεμάχιο

7

14
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52

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
30εκ.

τεμάχιο

5

53

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
50εκ.

τεμάχιο

10

54

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN80 μήκους
80εκ.

τεμάχιο

5

55

Προέκταση δύο φλαντζών χυτοσίδηρη με
εποξική βαφή για σωλήνες PVC DN100 μήκους
80εκ.

τεμάχιο

5

56

Σέλλα Παροχής Χυτοσίδηρη με εσωτερική
επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα
PE/PVC Φ63 - Εξόδου 3/4''

τεμάχιο

40

57

Γωνίες 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

58

Γωνίες 1/2’’ έξω βόλτα Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

59

Μούφα 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

60

Μούφα 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

61

ΤΑΥ 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτα
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

62

ΤΑΥ 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτα
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

100

63

Συστολή μπουκάλας 3/4’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

64

Συστολή μπουκάλας 1’’Χ3/4’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

15
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65

Συστολή μπουκάλας 1’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

66

Συστολή Αμερικής 3/4’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

200

67

Συστολή Αμερικής 1’’Χ3/4’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

68

Συστολή Αμερικής 1’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου,
κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

50

69

Τάπες 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, αρσενικές (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

300

70

Τάπες 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες
γαλβανιζέ, αρσενικές (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

300

71

Μαστοί 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

250

72

Μαστοί 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

150

73

Μαστοί 1’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι
γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας)

τεμάχιο

30

74

Υδρόμετρο 1/2΄΄ ξηρού τύπου απλής ριπής

τεμάχιο

700

75

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

120

76

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

90

77

Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16
atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους)

μέτρα

60

16
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78

Σέλλες ταχείας επισκευής inox μονού αρμού με
εύρος 88χιλ-98χιλ και μήκους 250χιλ

τεμάχιο

10

79

Σέλλες ταχείας επισκευής inox μονού αρμού με
εύρος 105χιλ-125χιλ και μήκους 250χιλ

τεμάχιο

10

80

Ζιμπώ χυτοσίδηρο μεγάλου εύρους για
αγωγούς ύδρευσης DN100 (107χιλ-132χιλ)

τεμάχιο

15

81

Χυτοσίδηρο φρεάτιο με κάλυμμα Φ400
Β125(αντοχή 125tn)

τεμάχιο

35

82

Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων (150 m)

τεμάχιο

50

83

Κόλλα για αγωγούς αποχέτευσης PVC 250ml
(Γκρί)

τεμάχιο

50

84

Φλάντζα από περμανίτη άνευ αμιάντου πάχους
2.0 χιλ 3/4΄΄ για ρακόρ υδρομετρητών (πράσινη)

τεμάχιο

2000

85

Φιάλη προπανίου κίτρινη MAPP GAS 456,6 gr.

τεμάχιο

20

86

Φλόγιστρο για φιάλη προπανίου

τεμάχιο

3

87

Αυτόματος πλήρωσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο

τεμάχιο

5

88

Μειωτές πίεσης 1/2 Β.Τ. με μανόμετρο

τεμάχιο

5

89

Πυροσβεστικός Κρουνός DN80 με δύο εξόδους
2 1/2΄΄ PN 16

τεμάχιο

15

90

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,40μ

τεμάχιο

20

17
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91

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,50μ

τεμάχιο

20

92

Σπιράλ inox Θηλ-Θηλ 0,60μ

τεμάχιο

20

93

Μπαταρία νεροχύτη διπλή

τεμάχιο

20

ΣΥΝΟΛO
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ

18
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρ. μελέτης 07/2018

Προϋπολογισμός: 69.908,72 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ομάδας Α
Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί β.τ.

(Α/Α 1 έως και 5 )
Γενικά Χαρακτηριστικά.
•

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να διατηρούν την πτώση πίεσης που
δημιουργεί η τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή
σε χαμηλά επίπεδα.

•

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής ,χωρίς πόρους ,υπολείμματα άνθρακα ή
οποιαδήποτε χυτευτική - κατασκευαστική ατέλεια.

•

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές
Πρότυπο EN 13828 στεγανότητα - ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης, λειτουργίας, μέγιστη ).

•

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 bar

•

Οι Σφαιρικοί κρουνοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με ζωστήρες υδροληψίας
στις παροχές των καταναλωτών σε σωλήνες του δικτύου ύδρευσης, σαν κρουνοί διακοπής πριν
από τον υδρομετρητή, σαν τερματικά δικτύου σε χώρους κοινής ωφελείας (πλατείες, πάρκα,
Νοσοκομεία, σχολεία και αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα :
■ Σώμα κρουνού
■ Σφαίρα
■ Δακτυλίδι
■ Ροδέλες συγκράτησης -στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας
■ Άξονας χειρισμού σφαίρας
■ Καπάκι του άξονα χειρισμού
■ Βίδα συγκράτησης καπακιού
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των
προδιαγραφών.

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι από τα παρακάτω υλικά: Σώμα και υπόλοιπα μέρη:
Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2)
Σφαίρα: Ορείχαλκος κατά UNI EN 12165-CW617N (Cu,Zn40,Pb2) διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και
χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766.
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Άξονας-Δαχτυλίδι: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 12164/5
Ο μοχλός χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι τύπου λαβής ή πεταλούδας κατασκευασμένη
από αλουμίνιο.
Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 bar για όλες τις διαστάσεις των σφαιρικών κρουνών (η
πίεση λειτουργίας θα επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα πίεσης λειτουργίας σε σχέση με την
θερμοκρασία).
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής και η διάμετρος της σφαίρας θα καθορίζεται από
το πρότυπο ΕΝ 13828 .
Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών .






Σήμανση
Στους σφαιρικούς κρουνούς θα υπάρχουν υποχρεωτικά τα εξής ανάγλυφα και ευκρινή στοιχεία:
•
Η ονομαστική διάμετρος.
•
Η ονομαστική πίεση.
•
Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τα ορειχάλκινα
εξαρτήματα. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής
του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).



Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σφαιρικών
κρουνών, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου
θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.



Δείγμα από το με Α/Α 1 έως και 5 υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία
του με τις τεχνικές προδιαγραφές .

Ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC
(Α/Α 6 έως και 25)
Τα ορειχάλκινα ρεκόρ 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 ρεκόρ - σύνδεσμοι μηχανικής σύσφιξης PE-PVC θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς
πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια.
Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρεκόρ – συνδέσμων μηχανικής σύσφιξης PEPVC (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή).

Διάμετρος εξαρτήματος
Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσµου.
Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την µία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PEPVC και από την άλλη να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος
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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 µμηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της
αυτογενούς συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η
αγκύρωση.
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 ή θερμοπλαστικό υλικό ), 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.
Προσοχή.


Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται εσωτερικά ή εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου
σύνδεσμου.
β. Υλικά κατασκευής

Σώµα – Περικόχλιο Σύσφιξης:
Ορείχαλκος CW614N ή CW 617N
σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12164/5
Ορείχαλκος CW 614N ή
Δακτύλιος αγκύρωσης: Ορείχαλκος CW 614N ή
θερμοπλαστικό υλικό (π.χ ακετάλη )

.
CW 617N σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12164/8 ή

Δακτύλιος στεγανότητας: EPDM,
NBR .
γ. Πίεση Λειτουργίας.
Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 bar.
δ . Θεοκρασία λειτουργίας

Η θερμοκρασία λειτουργίας του συνδέσµου θα πρέπει να είναι από 0oC μέχρι 60oC
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ
ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τα ορειχάλκινα εξαρτήματα. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα
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υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των ορειχάλκινων
εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης για αγωγούς PE-PVC, διαστάσεις βάρη, πίεση
λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
Δείγμα από το με Α/Α 6 έως και 25 υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία
του με τις τεχνικές προδιαγραφές .

Σφαιρική κάνουλα , ολικής διατομής F.W. β. τύπου μοχλός χειρισµού (λαβή) αλουμινίου
(Α/Α 26)
Γενικά χαρακτηριστικά
Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι ολικής ροής µε αποτέλεσμα να διατηρούν την πτώση πίεσης που δημιουργεί 
η τοποθέτηση τους στην γραμμή ,σε χαμηλά επίπεδα.
Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι αρίστης κατασκευής ,χωρίς πόρους ,υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε
χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια.
Οι Σφαιρικές κάνουλες θα χρησιμοποιηθούν , σε χώρους κοινής ωφελείας (πλατείες , πάρκα ,
Νοσοκομεία , σχολεία) και αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα :
Σώμα κάνουλας
Σφαίρα Ροδέλες συγκράτησης –στεγανοποίησης
άξονα και σφαίρας
Άξονας
χειρισμού
σφαίρας Μοχλός του
άξονα χειρισμού Βίδα
συγκράτησης μοχλού
Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των σφαιρικών κανουλών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω
χαρακτηριστικά :
Κατασκευαστής ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή.
Διάμετρος σφαιρικής κάνουλας .

Το άνοιγμα και το κλείσιµο του κρουνού θα επιτυγχάνεται µε στροφή 90 µοιρών .Το μέταλλο κατασκευής θα
είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμείξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών.



Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι σφαιρικές κάνουλες θα είναι κατασκευασμένες από τα παρακάτω υλικά :
 Σώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12164/5.
 Σφαίρα: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12164/5, διαμανταρισμένη,
γυαλισμένη και χρωμιωμένη µε τραχύτητα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766.
 Άξονας - Στυπιοθλίπτης : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12164/5



Ο μοχλός χειρισµού των σφαιρικών κανουλών θα είναι λαβή κατασκευασμένη από αλουμίνιο ή
ισοδύναμο υλικό.

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:




Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ
ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τα ορειχάλκινα εξαρτήματα. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα
υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών της σφαιρικής
κάνουλας, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
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όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών


Δείγμα από το με Α/Α 26 υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία του με τις
τεχνικές προδιαγραφές .

Εξαρτήματα αποχέτευσης pvc
(Α/Α 28 έως και 30)
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα εξαρτήματα αποχέτευσης (Γωνίες, ταφ, συστολές κλπ εξαρτήματα) θα είναι από µη
πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιητές, χρώματος πορτοκαλί
(RAL8023) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και τις Γερμανικές
προδιαγραφές DIN 19534.1/79, DIN 19534.2/87 και τις οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την έκταση
αυτών εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα .
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ 476 δεν συμφωνεί προς τις αναφερόμενες
παραπάνω Γερμανικές προδιαγραφές , υπερισχύει η διάταξη ΕΛΟΤ 476 .
Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας.
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή
συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών . Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης
και να µη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού .
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να µην υφίστανται αποθείωση .
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος , ορατών πόρων , χαραγών και
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου .
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του
συνδέσμου.
Γενικά για τους ελαστικούς στεγνωτικούς δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ
ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τα εξαρτήματα αποχέτευσης.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να
καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).



Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των εξαρτημάτων
αποχέτευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σωλήνες αποχέτευσης pvc σειρά 41
(Α/Α 31 έως και 34)
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από µη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο
χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο
ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 << Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων
υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση
–Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >>και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN
19534.1/79 , DIN 19534.2/87 και τις οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την έκταση αυτών εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα .
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Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ 476 δεν συμφωνεί προς τις αναφερόμενες
παραπάνω Γερμανικές προδιαγραφές , υπερισχύει η διάταξη ΕΛΟΤ 476 .
Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου Σ41 , κατάλληλοι για λειτουργία σε Δίκτυα
αποχέτευσης .
2. Ισχύοντες Κανονισµοί
α. Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν και οι σύνδεσμοι τους θα ανταποκρίνονται πλήρως
προς τις παρακάτω απαιτήσεις.
 ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 << Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση –Μη
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >>
 DIN 19534.1/79
 DIN 19534.2/87


3. Ειδικά Χαρακτηριστικά
Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων , χρώματος
πορτοκαλί (RAL 8023) µε ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου
στεγανότητας .
Κάθε τεμάχιο θα φέρει τυπωμένη λωρίδα µε το σήμα του κατασκευαστή , τον τύπο του υλικού
U-PVC 100 , τις προδιαγραφές , και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά .Τα στοιχεία αυτά θα
επισημαίνονται ευκρινώς επί του σωλήνα µε ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα . Θα είναι κατάλληλα για
εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων αποχέτευσης. Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση
από τις περισσότερες ουσίες (χημικά , οξέα , άλατα , κ.λ.π.) ή απόβλητα .Θα διαθέτουν λεία
εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωμάτων (πουρί ) και
να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες πίεσης. Θα διαθέτουν όσο το
δυνατόν μικρότερο βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα Θα διαθέτουν
μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία .
Θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να
ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας τους .
Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να προφυλάσσονται
από την ηλιακή ακτινοβολία , από τις ψηλές θεοκρασίες ή από τις άσχημες καιρικές συνθήκες .
Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μέτρα ενώ το
συνολικό μήκος αυτού θα είναι μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το
οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου (µούφα ) κατά την εγκατάσταση.
Οι σωλήνες PVC θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους µε ενσωματωμένους
συνδέσμους από το ίδιο υλικό τύπου υποδοχής (μούφας) στεφανωμένους µε ελαστικούς δακτυλίους
.
Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι τύπου υποδοχής (µούφας ), οι στεγανούµενοι µε ελαστικούς
δακτυλίους πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για αυτό τον σκοπό .
Το πάχος του τοιχώματος των ενσωματωμένων συνδέσμων τύπου υποδοχής (µούφα),
στεγανοµένων µε ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοιο ώστε ο σύνδεσμος να
ανταποκρίνεται στις ίδιες απαιτήσεις αντοχών µε τον σωλήνα .
Οι σωλήνες κατά την μεταφορά τους δεν πρέπει να ρίπτονται κατά την φόρτωση και
εκφόρτωση τους (ούτε µε ανατροπή της καρότσας του αυτοκινήτου ) .
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντρειεμένων
κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων .Οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των
σωλήνων θα μεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται µε πλατύς υφασμάτινους ιμάντες .
Επί τόπου στην παράδοση οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως µε γυμνό οφθαλμό και
θα ελέγχονται για αυλακώσεις ,παραμορφώσεις , ελαττώματα , ανομοιογένειες .
4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας σωλήνων
Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας.
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή
συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών . Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης
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και να µη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού .
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να µην υφίστανται αποθείωση .
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος , ορατών πόρων , χαραγών και
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου .
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του
συνδέσμου.
Γενικά για τους ελαστικούς στεγνωτικούς δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ
ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες αποχέτευσης.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να
καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).



Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των σωλήνων αποχέτευσης,
διαστάσεις, βάρη, σειρά,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Σωλήνας (PE-80 ΡΕ-100 πολυαιθυλενίου ) Πόσιµου νερού
(Α/Α 35 έως και 39)
1. Γενικά χαρακτηριστικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση λειτουργίας µέχρι 16 bar και στηρίζεται
στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201Parts 1-7 µε τίτλο «Plastic piping systems for water supply –
Polyeth ylene (PE)».
2. Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή
ομογενοποιημένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και
τα πρόσθετά τους.
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.)
ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή,
συγκόλληση και χρήση των σωλήνων . Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να
ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού µετά την υπόγεια τοποθέτηση των
σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή
τους στις καιρικές συνθήκες.
Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή µε πόσιμο
νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής
της πρώτης ύλης.
2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού PE
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας PE-100 (MRS 10) σύμφωνα µε το πρότυπο EN 12201
part 1 : General .
3. Σωλήνες PE
Γενικά χαρακτηριστικά
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Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες , καθαρές και απαλλαγμένες
από αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώματα , όπως πόροι στην επιφάνεια που δημιουργούνται από
αέρα , κόκκους , κενά ή άλλου είδους ανομοιογένεια .Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι
ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του .
Τα άκρα θα είναι καθαρά , χωρίς παραμορφώσεις , κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα .
Από το ΕΝ 12201-2 : 2003 καθορίζονται οι διαστάσεις οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις όσον
αφορά την εξωτερική διάμετρο και το πάχος του σωλήνα .Οι σωλήνες θα παράγονται σε ρολό των
100 m ή 250 m.
Γενικά χαρακτηριστικά των Σωλήνων.
Οι σωλήνες θα έχουν λόγο τυπικής διάστασης (σχέση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου µε
πάχος τοιχώματος σωλήνα ) SDR –Standard dimension ratio σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
12201 part 2 ως εξής :


Για σωλήνες από υλικό PE 100 , PN 16 , SDR11

Σήμανση
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης , τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκος
σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm ,µε ανεξίτηλο μαύρο χρώμα .Το ύψος των
χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 10 mm. O κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς, σύμφωνα µε τα
παραπάνω , επαναλαμβανόμενα σε διάστημα ενός μέτρου ,τα παρακάτω στοιχεία :
 Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-80 /PN12,5) .
 Ονομαστική διάμετρος Χ , ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ32 Χ 3,0).
 Όνομα κατασκευαστή .
 Χρόνος και παρτίδα κατασκευής .
 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS .
3.9 Έλεγχοι, δοκιµές και απαιτούμενα πιστοποιητικά . Εργοστασιακός έλεγχος /δοκιµές :
Ο κατασκευαστής σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και να εκτελέσει
όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο EN 12201 στους
παραγόμενους σωλήνες για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά
χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις
και χημικές μεταβολές .
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:







Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα
εξαρτήματα ΡΕ, PVC. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης των σωλήνων και των
ελαστικών
δακτυλίων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.
14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14- 12-2012 (επί ποινής αποκλεισμού)
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σωλήνων
ύδρευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Πόσιµου νερού
26

18REQ002753627 2018-03-05
(Α/Α 40 έως και 41)
1. Γενικά χαρακτηριστικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από δικτυωμένο
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar
και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15875.
2. Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή
ομογενοποιημένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και
τα πρόσθετά τους.
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.)
ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή,
συγκόλληση και χρήση των σωλήνων . Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να
ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά την υπόγεια τοποθέτηση των
σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή
τους στις καιρικές συνθήκες.
Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή µε πόσιμο
νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής
της πρώτης ύλης.
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης , τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκος
σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm ,µε ανεξίτηλο χρώμα .Το ύψος των χαρακτήρων θα
είναι τουλάχιστον 10 mm. O κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς, σύμφωνα µε τα παραπάνω ,
επαναλαμβανόμενα σε διάστημα ενός μέτρου ,τα παρακάτω στοιχεία :
 Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-80 /PN12,5) .
 Ονομαστική διάμετρος Χ , ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ32 Χ 3,0).
 Όνομα κατασκευαστή .
 Χρόνος και παρτίδα κατασκευής .
 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS .
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:







Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα
εξαρτήματα ΡΕ, PVC. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. 14097/757/2012,
ΦΕΚ 3346 Β/14- 12-2012 (επί ποινής αποκλεισμού)
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σωλήνων
ύδρευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Εξαρτήματα για πλαστικό σωλήνα PVC
(Α/Α 42 έως και 47 )
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα εξαρτήματα θα είναι μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U ) και πρέπει να
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ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1452 «για συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για παροχή νερού υπό πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCU)» και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063 «Συνδέσεις και ειδικά τεμάχια για σωληνώσεις
πιέσεως από σκληρό PVC.
Τα προσφερόμενα εξαρτήματα θα είναι τύπου PVC -U , κατάλληλα για πόσιμο νερό και για
λειτουργία σε πίεση 16 ατμοσφαιρών .
2. Ειδικά Χαρακτηριστικά
Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται σε, χρώμα γκρι σκούρο (RAL7011) με ενσωματωμένο
σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.
Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων μεταφοράς
υγρών υπό πίεση.
Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά , οξέα , άλατα,
κ.λ.π.) ή απόβλητα.
Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων
σωμάτων (πουρί)
Τα εξαρτήματα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν ημερομηνία
παραγωγής πέραν του εξαμήνου .
Επειδή τα εξαρτήματα PVC θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου νερού , με κανέναν
τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην προσδίδουν σε αυτό οσμή ή
γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.
Γ. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας εξαρτημάτων
Τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού .
Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή
συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και
να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού.
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων , χαραγών και
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου.
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των
βακτηριδίων .
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του
συνδέσμου .
Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:






Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα
εξαρτήματα ΡΕ, PVC. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης των σωλήνων και των
28

18REQ002753627 2018-03-05
ελαστικών
δακτυλίων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.
14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14- 12-2012 (επί ποινής αποκλεισμού)
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σωλήνων
ύδρευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών



Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα
(Α/Α µελέτης 48 έως και 57)
Χυτοσίδηρη κεφαλή για PVC , Ταφ χυτοσίδηρο προέκταση δύο φλαντζών, συστολές δύο φλαντζών
Χυτοσίδηρη φλαντζωτή προέκταση εποξεική βαφή, Ονοµαστικής πίεσης 16 ατµ
1. Αντικείμενο
Τα διάφορα χυτοσίδηρα τεμάχια (ταυ , ενωτικά ,συστολές , καμπύλες … κά) χρησιμοποιούνται
σε διακλαδώσεις , τέρματα , … κά ,αγωγών ύδρευσης
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά Χαρακτηριστικά .
Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι :
 Σώμα –σύνδεσμοι : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563.
 Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας (όπου απαιτούνται) : ΝBR ή EPDM ,κατάλληλο για πόσιμο
νερό.
 Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξική βαφή πάχους 250µ τουλάχιστον 
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των χυτοσιδήρων
εξαρτημάτων σύνδεσης ύδρευσης για αγωγούς PE-PVC , διαστάσεις βάρη, πίεση
λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Σέλλα παροχής, χυτοσιδηρή .πλήρης (με λάστιχα & τις ανάλογες βίδες)
εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC
(Α/Α 58)
Γενικά χαρακτηριστικά.
Οι σέλλες παροχής (πλήρεις δηλαδή μαζί με τους κοχλίες -περικόχλια και τους ελαστικούς
δακτυλίους ) προορίζονται για τοποθέτηση σε αγωγούς PE ή PVC. Οι ζωστήρες παροχής θα είναι
αρίστης κατασκευής ,χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια.
•
•
•
•

Οι γενικές προδιαγραφές των υλικών είναι:
Σώμα : τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563.
Βαφή χυτοσιδήρου : εποξεική ή οποιαδήποτε ισοδύναμη, 250μ ελάχιστο πάχος βαφής η
οποία θα φέρεται εσωτερικά και εξωτερικά.
Κοχλίες & Περικόχλια : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας.
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•
•

Αριθμός σημείων σύσφιξης ζωστήρα στον σωλήνα PE/PVC : τέσσερα (4)
Ελαστικό στεγανοποίησης ζωστήρα :ΝΒΡ ή EPDM το οποίο καλύπτει και τα δύο μέρη του
σώματος κατάλληλο για πόσιμο νερό .

Σήμανση
Στη σέλλα παροχής θα υπάρχουν υποχρεωτικά τα εξής ανάγλυφα και ευκρινή στοιχεία:
• - Η ονομαστική διάμετρος την έξοδο της παροχής
• - Η ονομαστική πίεση.
• - Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των χυτοσίδηρων
εξαρτημάτων σύνδεσης ύδρευσης για αγωγούς PE-PVC , διαστάσεις βάρη, πίεση
λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Γαλβανισμένα βιδωτά εξαρτήματα ύδρευσης τίπου Ιαπωνίας
(Α/Α 59 έως και 75)
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από μαλακό χυτοσίδηρο σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
10242:1994
Καθώς και το ISO 49 << Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1>> ήτοι ισοδύναμο του JIS
(JapaneseIndustrial Standard) B 2301 :1999 . . Οι διατομές των εξαρτημάτων ορίζονται από το
πρότυπο EN ISO 6708 .Τα εξαρτήματα είναι εν θερµώ γαλβανισμένα.
Σήμανση (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 )
Τα εξαρτήματα θα φέρουν κατ’ ελάχιστον την παρακάτω σήμανση ( εκτός εάν είναι αδύνατο λόγω
διαστάσεων ) :
 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή).
 Διάμετρος .
Υλικό κατασκευής (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 5.1 )
Ως υλικό κατασκευής ορίζεται το EN-CJMΒ-350-10 ή το EN-CJMΒ-300-6
Σπειρώματα
Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 7/1 για διαστάσεις από 1/8 ‘’έως 6’’ .
Πίεση λειτουργίας (ΕΝ 10242:1994 παράγραφος 14 )
Ως πίεση λειτουργίας για τα εξαρτήματα ορίζονται τα 20 bar (για θερμοκρασίες από -20ΟC έως 30ΟC
(ΕΝ
10242:1994 παράγραφος 10.2 )).
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης
ύδρευσης για αγωγούς PE-PVC , διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική
ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών
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Υδρομετρητής
(Α/Α 76)
Γενικά χαρακτηριστικά.
Υδρομετρητές Φ1/2¨ (DN15) PN16 με μήκος σώματος L=110mm, απλής ριπής, υπέρ ξηρού τύπου,
μόνιμης παροχής 1,5 m³/h , με σώμα από ειδικό συνθετικό πλαστικό, με τα αντίστοιχα ρακόρ
σύνδεσης. Τα υδρόμετρα θα έχουν πιστοποιητικό Ε.Ε. για τη βαθμονομική κλάση R80 και θα
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού:

ISO-4064 σχετικά με τα υδρόμετρα ψυχρού νερού (MID OIMIL R49) του κατασκευαστή

EN-17025 σχετικά με τα υδρόμετρα ψυχρού νερού

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14154-2005 σχετικά με τους υδρομετρητές

Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία 22/2004/Ε.Ε. που έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τα συστήματα μέτρησης.
Οι υδρομετρητές θα έχουν την δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0°
C έως 50° C.
Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά
ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής ISO 9001:2008 χώρας μέλους της Ε.Ε, καθώς και
πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό χώρας Ε.Ε
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:






Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ
ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει
υδρομετρητές. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει τα
υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών ,
διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
Δείγμα από το με Α/Α 76 υλικό (ένα τεμάχιο) που θα εξετάζεται για την συμφωνία του με τις
τεχνικές προδιαγραφές .

Σωλήνες PVC
(Α/Α 77 έως 79 )
1. Οι πλαστικοί σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινίλιο μη πλαστικοποιημένο χρώματος γκρί
σκούρο (RAL 7011), πρέπει να ανταποκρίνονται προς το Ελληνικό πρότυπο NHS /9 και τις
Γερμανικές προδιαγραφές DIN8061, 3062, 19532, 16929 και D.V.C. φύλλο παρατηρήσεων 320 οι
οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ’ όσον άλλως δεν ορίζεται στην παρούσα.
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του NHS /9 δεν συμφωνεί προς τις προμνηθείσες Γερμανικές
προδιαγραφές, ισχύει η διάταξη του NHS.
2. Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου P.V.C.100, ονομαστικής πιέσεως 16 ατμοσφαιρών.
3. Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων, κάθε τεμάχιο θα
φέρει δε επικολλημένη χάρτινη λωρίδα με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού
P.V.C.100, την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά
μπορούν να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.
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4. Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μέτρα ενώ το
συνολικό μήκος αυτού θα είναι μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το
οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου κατά την εγκατάσταση.
5. Οι σωλήνες P.V.C. θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους
συνδέσμους από το ίδιο υλικό τύπου υποδοχής στεφανωμένους με ελαστικούς δακτυλίους.
6. Επειδή οι σωλήνες από P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιμου νερού, με
κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να μην προσδίδουν σε
αυτό οσμή ή γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο
για την υγεία.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:








Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα
εξαρτήματα ΡΕ, PVC. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων, για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Υ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 (επί ποινής αποκλεισμού).
Επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης των σωλήνων και των
ελαστικών δακτυλίων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. 14097/757/2012,
ΦΕΚ 3346 Β/14- 12-2012 (επί ποινής αποκλεισμού)
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των σωλήνων
ύδρευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής
(Α/Α 80 έως και 81)
Γενικά χαρακτηριστικά
Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα τους και θα είναι κατάλληλες για
επισκευή διαρροών αγωγών του δικτύου , επιτόπου υπό πίεση 10 ατμ τουλάχιστον χωρίς εκκένωση
του νερού από τον αγωγό . Οι σέλλες ταχείας επισκευής προορίζονται για την επισκευή
περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού . Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα πρέπει να τοποθετούνται
χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού.
Οι σέλλες ταχείας επισκευής αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα :


Σώμα συγκράτησης



Ελαστικό περίβλημα



Γέφυρες σύσφιξης



Κοχλίες –Περικόχλια

Υλικά κατασκευής
1. Σώμα συγκράτησης : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 το οποίο θα φέρει εσωτερικά σε
ολόκληρη την επιφάνεια του ελαστικό στεγανοποίησης (περίβλημα) , SBR, NBR, EPDM .
2. Το ελαστικό στεγανοποίησης (περίβλημα) θα φέρει σε ολόκληρη την εφαπτόμενη επιφάνεια
με τον σωλήνα ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία θα μεγιστοποιεί την αγκύρωση του
εξαρτήματος στον αγωγό.
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3. Γέφυρες σύσφιξης : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304.
4. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης : Μίας ή δύο πλευρών
5. κοχλίες & περικόχλια : Ανοξείδωτος χάλυβας


Η στήριξη των γεφυρών σύσφιξης θα είναι μίας ή δύο πλευρών



Επικάλυψη επισκευαζόμενου αγωγού : Ολική (100%) - η ζώνη επισκευής περιβάλλει
ολόκληρο τον προς επισκευή αγωγό (full circle).

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τις σέλες επισκευής.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να
καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των σελλών επισκευής
ύδρευσης , διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών



Ζιμπώ ελατού χυτοσίδηρου , εποξικής βαφής , μεγάλου εύρους
(Α/Α 82)
1. Αντικείμενο

Οι σύνδεσμοι Ζιµπώ Νέου Τύπου θα έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλοι για
ενώσεις αγωγών , PVC, Χάλυβα , Αμιάντου µε αγωγούς αντιστοίχων υλικών εξασφαλίζοντας την
απαραίτητη στεγανότητα.
Οι σύνδεσμοι μεγάλου εύρους θα διαθέτουν διάταξη η οποία θα εξασφαλίζει στεγανοποίηση στα
άκρα των αγωγών (χαλυβδοσωλήνα , αµιαντοσωλήνα ή άλλου τύπου σωλήνα) για πίεση του
δικτύου 16 ατµ καθώς και την αξονική απομάκρυνσης των συνδεόμενων αγωγών .
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση ακόμη και εάν οι αγωγοί
που συνδέονται παρουσιάζουν γωνιακή απόκλιση μεταξύ τους 8 0 τουλάχιστον και πλέον στην µία ή
και στις δύο πλευρές εφαρμογής τους.
Ειδικά χαρακτηριστικά:
 Σώµα : ελατό χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563
 Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM ή ΝBR , κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα διαθέτουν κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζεται άριστη
συναρμογή ακόμη και σε µη τορναρισμένα άκρα αγωγών ή άκρα µε ανώμαλες επιφάνειες .
 Κοχλίες –Περικόχλια : Χάλυβας µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας .
 Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξεική βαφή πάχους250µ τουλάχιστον
β. Πίεση λειτουργίας : 16 bar
Το εύρος των ζυµπώ νέου τύπου θα είναι το ίδιο και από τις δύο πλευρές δηλ 70-90 mm από την
µία πλευρά 70-90mm και από την άλλη πλευρά.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τα ζιμπώ. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να καλύπτει
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τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των ζιμπώ μεγάλου
εύρους ύδρευσης , διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών



Πυροσβεστικός Κρουνός dn80
(Α/Α 91)
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι διάταξη µε ενσωματωμένη βάνα , υπέργεια κατά την
απαίτηση της παρούσας μελέτης.
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα φέρουν µε δύο λείψεις παροχέτευσης και θα είναι
συνδεδεμένα µε πηγή τροφοδότησης νερού µε σκοπό την εξυπηρέτηση των οχημάτων ή
εύκαμπτων σωλήνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .( ΕΛΟΤ 664 Παρ 4.1.6.)
1.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .

Τα υδροστόµια θα είναι σύμφωνα µε την Κλάση ΙΙΙ κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 664 δηλ θα είναι
κατάλληλα για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ,από κατάλληλα εκπαιδευομένους στην
χρήση
εύκαμπτων σωλήνων διαμέτρου 63 mm ή 75 mm καθώς και στις ομάδες
πυροπροστασίας . Ακόμη θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
.1 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα παροχετεύονται από αγωγούς οι οποίοι διατηρούν την πίεση
λειτουργίας τους σε αποδεκτά επίπεδα για την λειτουργία τους
.2 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα είναι κατασκευασμένα για ασφαλή λειτουργία, και πίεση
λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον .
.3 Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα συντηρούνται από τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ .
2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για να ανοίξει η βαλβίδα , ο άξονας χειρισμού θα πρέπει να περιστραφεί αντίθετα από την φορά
των ωροδεικτών.
2.1 Διατομή Εισόδου : DN 80 τουλάχιστον
2.2 Διατομή Λήψεων Παροχέτευσης : 2,5 ιντσών (2.½’’ ) . Τα πυροσβεστικά υδροστόµια θα
φέρουν στα άκρα των λήψεων σπείρωμα ειδικά κατασκευασμένο για την γρήγορη και
απρόσκοπτη σύνδεση των Πυροσβεστικών Οχημάτων ή των εύκαμπτων σωλήνων.
2.3 Αριθμός Λήψεων Παροχέτευσης : Δύο (2)
2.4 Παροχέτευση Λήψεων (Κατάθλιψη) : 1000 λίτρα ανά λεπτό από κάθε λήψη τουλάχιστον
2.5 Σύνδεση : Φλαντζωτή
2.6 Ύψος : Ελάχιστο ύψος 1000 mm .
2.7 Το πυροσβεστικό υδροστόµιο θα φέρει αντιπαγωτική προστασία (βαλβίδα εκκενώσεως ) .
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά από
αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους .
Χρώμα : Κόκκινο .
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους πυροσβεστικούς
κρουνούς. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής
του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
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Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών
κρουνών , διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β
Α.Τ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣOTHTA

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Σωλήνας Φ20/ PE-80 -PN 6 ,

μέτρα

500

0,28

140,00

2

Σωλήνας Φ25/ PE-80 -PN 6

μέτρα

500

0,25

125,00

3

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( popup)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από1°-360°
ακτίνας 3μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

100

2,50 €

250,00 €

4

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( pop-up) 5εκ.
ρυθμιζόμενης γωνίας από1°-360° ακτίνας 3μ
σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

45

2,50 €

112,50 €

5

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( pop-up) 5εκ.
λωρίδας 1,5μΧ9μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

100

2,50 €

250,00 €

6

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( popup)10εκ. λωρίδας 1,5μΧ9μ σπείρωμα θηλυκό
1/2΄΄

τεμάχιο

50

2,50 €

125,00 €

7

Εκτοξευτήρας γραναζωτός αυτουανυψούμενος
( pop-up)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από 40°360° ακτίνας 6μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

18

10,00 €

180,00 €

8

Εκτοξευτήρας γραναζωτός αυτουανυψούμενος
( pop-up)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από 40°360° ακτίνας 9μ σπείρωμα θηλυκό 3/4΄΄

τεμάχιο

20

12,50 €

250,00 €

9

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί,
ακτίνας ενεργείας 18 - 38 m Ρυθμιζόμενου
τομέα I90

τεμάχιο

10

175,00 €

1.750,00
€

10

Η/Β 1 ''

τεμάχιο

10

20,00 €

200,00 €

11

Η/Β 1 1/2''

τεμάχιο

10

60,00 €

600,00 €

12

Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος
(24vac στα πηνία των Η/Β) εξωτερικού χώρου
υβριδικός 15 στάσεων

τεμάχιο

2

210,00 €

420,00 €
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13

Προγραμματιστής μπαταρίας 9vdc με
ηλεκτροβάνα 1΄΄ και σπείρωμα θηλ-θηλ,

τεμάχιο

4

100,00 €

400,00 €

14

Σταλάκτες καρφωτοί 4λίτρα (συσκευασία
100τεμ)

τεμάχιο

7

4,00 €

28,00 €
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ΣΥΝΟΛO

4.830,50 €

ΦΠΑ 24%

1.159,32 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

5.989,82 €
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β

Α.Τ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣOTHTA

1

Σωλήνας Φ20/ PE-80 -PN 6 ,

μέτρα

500

2

Σωλήνας Φ25/ PE-80 -PN 6

μέτρα

500

3

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( popup)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από1°-360°
ακτίνας 3μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

100

4

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( pop-up) 5εκ.
ρυθμιζόμενης γωνίας από1°-360° ακτίνας 3μ
σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

45

5

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( pop-up) 5εκ.
λωρίδας 1,5μΧ9μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

100

6

Εκτοξευτήρας αυτουανυψούμενος( popup)10εκ. λωρίδας 1,5μΧ9μ σπείρωμα θηλυκό
1/2΄΄

τεμάχιο

50

7

Εκτοξευτήρας γραναζωτός αυτουανυψούμενος
( pop-up)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από 40°360° ακτίνας 6μ σπείρωμα θηλυκό 1/2΄΄

τεμάχιο

18

8

Εκτοξευτήρας γραναζωτός αυτουανυψούμενος
( pop-up)10εκ. ρυθμιζόμενης γωνίας από 40°360° ακτίνας 9μ σπείρωμα θηλυκό 3/4΄΄

τεμάχιο

20

9

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί,
ακτίνας ενεργείας 18 - 38 m Ρυθμιζόμενου
τομέα I90

τεμάχιο

10

10

Η/Β 1 ''

τεμάχιο

10

11

Η/Β 1 1/2''

τεμάχιο

10

38

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
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12

Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος
(24vac στα πηνία των Η/Β) εξωτερικού χώρου
υβριδικός 15 στάσεων

τεμάχιο

2

13

Προγραμματιστής μπαταρίας 9vdc με
ηλεκτροβάνα 1΄΄ και σπείρωμα θηλ-θηλ,

τεμάχιο

4

14

Σταλάκτες καρφωτοί 4λίτρα (συσκευασία
100τεμ)

τεμάχιο

7

ΣΥΝΟΛO
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Ομάδας Β
Σωλήνας (PE-80 ΡΕ-100 πολυαιθυλενίου ) Άρδευσης
(Α/Α 1 έως και 2)
1. Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης µε εσωτερική πίεση λειτουργίας µέχρι 16 bar και στηρίζεται
στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201Parts 1-7 µε τίτλο «Plastic piping systems for water supply –
Polyeth ylene (PE)».
2. Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή
ομογενοποιημένων κόκκων από οµοπολυµερείς ή συµπολυµερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και
τα πρόσθετά τους.
Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγµέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.)
ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή,
συγκόλληση και χρήση των σωλήνων . Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να
ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού µετά την υπόγεια τοποθέτηση των
σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή
τους στις καιρικές συνθήκες.
Η πρώτη ύλη µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή µε πόσιμο
νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής
της πρώτης ύλης.
2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού PE
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας PE-100 (MRS 10) σύμφωνα µε το πρότυπο EN 12201
part 1 : General .
3. Σωλήνες PE
3.6 Γενικά χαρακτηριστικά των Σωλήνων.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες , καθαρές και απαλλαγμένες
από αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώματα , όπως πόροι στην επιφάνεια που δημιουργούνται από
αέρα , κόκκους , κενά ή άλλου είδους ανομοιογένεια .Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι
ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του .
Τα άκρα θα είναι καθαρά , χωρίς παραμορφώσεις , κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα .
Από το ΕΝ 12201-2 : 2003 καθορίζονται οι διαστάσεις οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις όσον
αφορά την εξωτερική διάμετρο και το πάχος του σωλήνα .Οι σωλήνες θα παράγονται σε ρολό των
100 m ή 250 m
3.7 Γενικά χαρακτηριστικά των Σωλήνων .
Οι σωλήνες θα έχουν λόγο τυπικής διάστασης (σχέση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου µε
πάχος τοιχώματος σωλήνα ) SDR –Standard dimension ratio σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
12201 part 2 ως εξής :


Για σωλήνες από υλικό PE 100 , PN 16 , SDR11

3.8 Σήμανση .
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης , τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκος
σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm ,µε ανεξίτηλο μαύρο χρώμα .Το ύψος των
χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 10 mm. O κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς, σύμφωνα µε τα
παραπάνω , επαναλαμβανόμενα σε διάστημα ενός μέτρου ,τα παρακάτω στοιχεία :
 Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-80 /PN12,5) .
 Ονομαστική διάμετρος Χ , ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ32 Χ 3,0).
 Όνομα κατασκευαστή .
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 Χρόνος και παρτίδα κατασκευής .
 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS .
3.10 Έλεγχοι, δοκιµές και απαιτούμενα πιστοποιητικά . Εργοστασιακός έλεγχος /δοκιµές :
Ο κατασκευαστής σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και να εκτελέσει
όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο EN 12201 στους
παραγόμενους σωλήνες για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά
χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις
και χημικές μεταβολές .
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:




Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά
ΕΝ ISO 9001 : 2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα
εξαρτήματα ΡΕ, PVC. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά. (επί ποινής αποκλεισμού).
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των
σωλήνων ύδρευσης, διαστάσεις βάρη, πίεση λειτουργίας .,.κά. στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
Τεχνικών Προδιαγραφών

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός ( pop-up)
(Α/Α 3 έως και 4)
Εκτοξευτήρας στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρμογές σε παρτέρια πλάτους μέχρι και
6,0 m και για εφαρμογή νερού ύψους βροχής 35-40mm/h. Θα είναι διαθέσιμος με στόμιο
ονομαστικής ακτίνας R=3,0μ έως και 4,5μ To στόμιο των εκτοξευτήρων είναι ρυθμιζόμενης γωνίας
από 10 έως 3600 . Τα στόμια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή
ανεξάρτητα από τη γωνία ρύθμισης η παροχή προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή
διαβροχή. Τα στόμια καλύπτουν παροχές Q=0,8 έως 20,1 lt/min σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5
bars.
Η ακτίνα διαβροχής είναι ρυθμιζόμενη μέχρι και –25% της ονομαστικής.
Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση
λειτουργία του δικτύου.
Ο εκτοξευτήρας διατίθεται με άξονα ανύψωσης 2”, 4”ο οποίος διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο
υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Διαθέτει επίσης καστάνια 2 τεμαχίων για την
ευθυγράμμιση του εκτοξευτήρα. Η είσοδος του θα είναι σπείρωμα ½” θηλυκό ενώ διαθέτει
εσωτερικά φίλτρο για την αποτροπή βουλώματος..
To σώμα του εκτοξευτήρα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο
επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων
άρδευσης , διαστάσεις, παροχή , ακτίνα, .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών
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Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός ( pop-up)
(Α/Α 5 έως και 6)
Εκτοξευτήρας στατικού τύπου (spray), κατάλληλος για εφαρμογές σε παρτέρια λωρίδας πλάτους
μέχρι και 1,8 m . Θα είναι διαθέσιμος με στόμιο ονομαστικής ακτίνας R=1,80μ και πλάτους 4,5μ
δεξιά και αριστερά.
Τα στόμια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για αναλογική διαβροχή δηλαδή ανεξάρτητα από τη
γωνία ρύθμισης η παροχή προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή διαβροχή. Τα στόμια
καλύπτουν παροχές Q=5,7 lt/min σε πιέσεις λειτουργίας Ρ=1,0-2,5 bars.
Η ακτίνα διαβροχής είναι ρυθμιζόμενη μέχρι και –25% της ονομαστικής.
Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης ή κατά τη φάση
λειτουργία του δικτύου.
Ο εκτοξευτήρας διατίθεται με άξονα ανύψωσης 2”, 4”ο οποίος διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο
υψηλής αντοχής για την αποτροπή διαρροών. Η είσοδος του θα είναι σπείρωμα ½” θηλυκό ενώ
διαθέτει εσωτερικά φίλτρο για την αποτροπή βουλώματος..
To σώμα του εκτοξευτήρα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS και το ελατήριο
επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:
Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων άρδευσης ,
διαστάσεις, παροχή , ακτίνα, .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος περιστροφικός ( pop-up)
(Α/Α 7 έως και 9)
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενοι περιστροφικοί με σπείρωμα 1 / 2΄΄ και ακτίνα μέχρι 6μ
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενοι περιστροφικοί με σπείρωμα 3/4΄΄ και ακτίνα μέχρι 9μ
Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενοι περιστροφικοί με σπείρωμα 1 1/2΄΄ και ακτίνα μέχρι 32μ
1) Σώμα- καπάκι
 Στιβαρή κατασκευή σώματος από πλαστικό ABS ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV.
 Ελαστικό κάλυμμα κεφαλής για προστασία του μηχανισμού
ρύθμισης από τη λάσπη και ασφαλή χρήση σε χώρους άθλησης.
 Φίλτρο εισόδου νερού

2) Έμβολο
 Υλικό κατασκευής πλαστικό ABS
 Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση σε όλες τις συνθήκες.
 Θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
 Ρυθμιζόμενη γωνία περιστροφής από 400 έως 3600 . Όταν ο εκτοξευτήρας ρυθμιστεί ώστε να
εκτελεί πλήρη περιστροφή το κάνει συνεχόμενα όπως και ένας εκτοξευτήρας κατασκευασμένος
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για περιστροφή 3600 χωρίς δηλαδή να σταματά σε κάποιο όριο και να επαναφέρεται από την
άλλη.
3) Μηχανισμός περιστροφής



Γραναζωτού τύπου, υδρολίπαντος, υψηλής αντοχής σε νερό με σωματίδια.
Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση της γωνίας περιστροφής σε όλες τις συνθήκες με κλειδί που
διατίθεται στη συσκευασία και είναι κοινό για όλους τους τύπους εκτοξευτήρων της HUNTER.
Έχει τη δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής ελεύθερα χωρίς να καταστρέφεται
(αντιβανδαλική προστασία) ενώ επαναφέρεται αυτόματα στην προρυθμισμένη γωνία
περιστροφής.



H ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής διατηρείται πρακτικά σταθερή ανεξάρτητα από την πίεση και
τη διερχόμενη παροχή από το ακροφύσιο χάρις την παρουσία ενός εξαρτήματος που καλείται
διαφορικός στάτορας και οποίος σταθεροποιεί την ταχύτητα περιστροφής του σε όλες τις συνθήκες.
4) Ακροφύσια





κάθε εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από διαφορετικά ακροφύσια.
Τα ακροφύσια ασφαλίζουν στην κεφαλή του εμβόλου με
ανοξείδωτη βίδα η οποία χρησιμοποιείται και για την μείωση της
ακτίνας μέχρι κατά 25% της ονομαστικής . Η βίδα θα έχει
πατούρα ώστε να αποτρέπεται η απώλειά της κατά τη ρύθμιση. Η
ρύθμισή της γίνεται είτε με το ειδικό κλειδί που υπάρχει στη
συσκευασία ή με κοινό κατσαβίδι.
Τα στόμια έχουν ορθογώνια απόληξη ώστε η ευθυγράμμιση με την εσοχή τοποθέτησης στην
κεφαλή και με τη βίδα συγκράτησης να γίνεται άμεσα χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσης των
στομίων όπου δεν έγινε σωστή ευθυγράμμιση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των εκτοξευτήρων
άρδευσης , διαστάσεις, παροχή , ακτίνα, .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όπου θα
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

Ηλεκτροβάνες άρδευσης 1΄΄ και 1 ½΄΄ με σπείρωμα θηλ-θηλ και πηνίο 24VAC
(Α/Α 10 έως και 11)
Προδιαγραφές ηλεκτροβάνας 1’’ και 1 ½΄΄ με σπείρωμα Θηλ-Θηλ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1. Υλικά κατασκευής
Το υλικό κατασκευής του σώματος της ηλεκτροβάνας θα είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του
καπακιού nylon ενισχυμένο με υαλομβάμβακα.
Το διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υψηλής αντοχής santoprene. Το διάφραγμα
υποστηρίζεται στο άνω μέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να εξασφαλίζεται μαζί με
την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιμο της βάνας κατά την απενεργοποίηση του
πηνίου καθώς και το ομαλό άνοιγμα αυτής.
Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώματος είναι επίσης κατασκευασμένες από
ανοξείδωτο χάλυβα.
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2. Διάφραγμα
Το διάφραγμα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξομείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις τις οπές
που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η μόνιμη
προσκόλληση του διαφράγματος σε αυτό κατά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που το αρδευτικό
σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας.
3. Πηνίο
Η προσφερόμενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής με αυτοφερόμενο έμβολο ώστε να
μην αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έμβολο στο κάτω μέρος του
συνδέεται με ελαστομερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού
ελέγχου της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εμπλοκή του εμβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν
φερτών σωματιδίων εντός του νερού.
Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα με εσωτερική
εκτόνωση.
Η μοναδικότητα του πηνίου της hunter οφείλεται και στο εξής χαρακτηριστικό. Το έμβολο του πηνίου
σφραγίζει την οπή εισόδου του νερού από το διάφραγμα στο χώρου του πηνίου και όχι την οπή
εξόδου όπως άλλοι κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πλήγματος στο δίκτυο νερού
και όταν η βάνα είναι κλειστή το έμβολο θα ανασηκωθεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ώστε να
εκτονωθεί η πίεση στα κατάντι και στη συνέχεια θα κατέλθει άμεσα. Έτσι τόσο η βαλβίδα όσο και το
υπόλοιπα σύστημα θα προστατευθούν από το πλήγμα.
Το πηνίο ενεργοποιείται από εναλλασσόμενο ρεύμα 24VAC και 50hz .
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροβανών
άρδευσης , διαστάσεις, υλικό, παροχή , πίεση, .,.κά. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(Α/Α 12)
Ο προδιαγραφόμενος ηλεκτρονικός προγρ/στής άρδευσης θα είναι ηλεκτρονικός με σπονδυλωτή
σχεδίαση και το βασικό μοντέλο θα διαθέτει 12 στάσεις. Θα διαθέτει πλαστικό κουτί UL, NEMA 3R
με κλειδωνιά, για την προστασία και τοποθέτησή του σε εξωτερικό χώρο.


Θα διαθέτει 3 ανεξάρτητα προγράμματα Α,Β & C με 4 χρόνους έναρξης ανά πρόγραμμα.
με δυνατότητα προσθήκης σε αυτά όλων ή μέρους των διαθέσιμων στάσεων.



Ο προγραμματιστής θα διαθέτει εβδομαδιαίος προγραμματισμό, ή προγραμματισμό
ποτίσματος τις μονές ή ζυγές μέρες του μήνα βάσει του ημερολογίου που διαθέτει ή
δυνατότητα διαμόρφωσης ποτίσματος ανά 1 ημέρα ή μέχρι ανά 31 ημέρες με όλες τις
ενδιάμεσες επιλογές. Θα διαθέτει αυτόματη, ημιαυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία



Όλος ο προγραμματισμός θα γίνεται με έναν περιστροφικό διακόπτη πολλαπλών επιλογών
και 5 πλήκτρων πιέσεων ενώ όλες οι πληροφορίες θα προβάλλονται σε μία οθόνη LCD.



Ο προγραμματιστής θα μπορεί να δεχθεί αισθητήρα βροχής που διακόπτει αυτόματα την
εκτέλεση των προγραμμάτων αλλά και δυνατότητα παράκαμψης του αισθητήρα και εκτέλεση
του ποτίσματος.



Ο προγραμματιστής θα διαθέτει δυνατότητα ποσοστιαίας αυξομείωσης των χρόνων
ποτίσματος των στάσεων σε βήματα του 10% και εύρους από 10 έως 150% του ήδη
προγραμματισμένων χρόνων ποτίσματος.
44

18REQ002753627 2018-03-05


Θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής ημερών που σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελείται
πότισμα και προγραμματισμός αναστολής του ποτίσματος μέχρι και 7 ημέρες



Θα μπορεί επίσης να γίνει προγραμματισμός χρόνου καθυστέρησης εκκίνησης μιας στάσης
από το κλείσιμο της προηγούμενης από 0 δευτερόλεπτα έως 4 ώρες για την περίπτωση
πτώσης στάθμης της γεώτρησης ή βαλβίδων που κλείνουν αργά.



Θα διαθέτει προγραμματιζόμενο κύκλωμα εκκίνησης αντλίας (master valve) για κάθε στάση
ξεχωριστά.



Ο προγραμματιστής θα διαθέτει εσωτερικά τοποθετημένο μετασχηματιστή με είσοδο 230
VAC 50Hz και έξοδο 24AC 1 Amp. Η μέγιστη έξοδος ανά στάση θα είναι 24 VAC 0.56Amp.



προγραμματιστής θα διαθέτει μη πτητική μνήμη ώστε να διατηρεί τον προγραμματισμό για
πάντα και την τρέχουσα ώρα για μέχρι 4 εβδομάδες χωρίς την προσθήκη μπαταρίας.

Ο προγραμματιστής θα διαθέτει προστασία κυκλωμάτων από υπέρταση και αντικεραυνική
προστασία ενώ θα διαθέτει και κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βραχυκυκλωμάτων και δυνατότητα
παράκαμψης του ποτίσματος στην βραχυκυκλωμένη στάση και συνέχιση του ποτίσματος στις
επόμενες.
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά του προγραμματιστή
άρδευσης , λειτουργία, πρόγραμμα άρδευσης, ημέρες ποτίσματος .,.κά. στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1΄΄
(Α/Α 13)
Προγραμματιστής μπαταρίας μίας στάσεως με ηλεκτροβάνα 1΄΄ ( σπείρωμα ηλεκτροβάνας θηλ-θηλ)
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Η τοποθέτηση θα γίνει μέσα σε φρεάτιο, θα πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχος με δυνατότητα
παραμονής εντός του νερού, πλήρης προστασία των ηλεκτρονικών μερών από την υγρασία από
ειδική ρητίνη.








Διάρκεια ποτίσματος: 0 έως 240 λεπτά με βήμα μεταβολής 1 λεπτό
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή πρόγραμμα με κύκλο μέχρι και 31 ημέρες
24-ωρο ρολόι ή δυνατότητα ένδειξης ΑΜ/ΡΜ
Μετάθεση χρόνων έναρξης όπου επικαλύπτονται
Δυνατότητα μόνιμης αναστολής του ποτίσματος ή προγραμματιζόμενης από 1 έως 7
ημέρες
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής
Ελαστικό κάλυμμα για την αποτροπή επικάθισης λάσπης στην οθόνη

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία με αλκαλική μπαταρία 9V, πηνίο Η/Β 9vdc
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Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 1 έτος τουλάχιστον
Μη πτητική μνήμη, διατηρεί το πρόγραμμα στη μνήμη ακόμη και μετά την εξασθένιση της
μπαταρίας
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους (στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) τα παρακάτω:


Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά του προγραμματιστή
άρδευσης , λειτουργία, πρόγραμμα άρδευσης, ημέρες ποτίσματος .,.κά. στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα όπου θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών

Τα πιστοποιητικά, τα τεχνικά φυλλάδια αλλά και τα δείγματα που ζητούνται στις τεχνικές
προδιαγραφές θα πρέπει να προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού

Ημερομηνία 2/3/2018
Θεωρήθηκε
Ο Συντάκτης

H Διευθύντρια

Αναστασιάδης Κλήμης

Παπαδοπούλου Μαρία

Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε
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