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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
 

Επωνυμία ΔΕΥΑ Θέρμης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μακρυγιάννη 15Α 

Πόλη Θέρμη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR122 

Τηλέφωνο 2310 460530, 539, 541 

Φαξ 2310 460531 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο deyak@thermi.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.deya-thermis.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)1  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)) 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Υπηρεσίες Διανομής Νερού, Συλλογή και 
Επεξεργασία Λυμάτων. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4412/16 και τις τροποποιήσεις 
αυτού. 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο 
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση» και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης. 

 
 
 
 

mailto:deyak@thermi.gov.gr
http://www.deya-thermis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Τεχνική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή των ιδιωτικών 
συνδέσεων. 

Συγκεκριμένα: 
 

Με την με αρ. πρωτ. 18535/04-06-20 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας “ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.”, του Δήμου Θέρμης 

και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (τριμερής σύμβαση) , υπογράφηκε η υλοποίηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)”, προϋπολογισμού 4.855.717,08€ 

(με ΦΠΑ 0%), με αριθμό μελέτης 11/2018, και συμβατικού ποσού 2.354.476,90€. 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Τρίτσης (αρχικά πρόγραμμα Φιλόδημος Ι ) και από ιδίους 

πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Στον αρχικό προϋπολογισμό της υπ. αρ. 11/2018 μελέτης είχε προβλεφθεί η μη επιλέξιμη δαπάνη που 

ανερχόταν στα 288.308,22€, -ποσό που αφορούσε τις εργασίες για ιδιωτικές συνδέσεις και που 

εμπεριέχεται στον αρχικό προϋπολογισμό των 4.855.717,08€ (με ΦΠΑ 0%)-. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες 

αφορούν τα άρθρα Α.Τ. 91, Α.Τ.94 και Α.Τ.95 οι οποίες περιλαμβάνουν τις ιδιωτικές συνδέσεις ως 

εργασία χωρίς τα υλικά. Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου μετά το διαγωνισμό, ο 

προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε στα 2.252.496,10€ και από Ι.Π. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 101.980,80€ 

(ποσό που ανήκε στην ομάδα Γ, στην οποία ο ανάδοχος είχε προσφερόμενη έκπτωση 52%), ήτοι συνολικό 

ποσό σύμβασης  2.354.476,90€. 

Στις μη επιλέξιμες δαπάνες, δεν είχε συμπεριληφθεί η δαπάνη των υλικών για τα άρθρα: 
 

Α.Τ. 94 -ΠΤΥΕ 16.21.01-“Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την 

εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη 

προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών <=4,00μ.” 

Α.Τ. 95 - ΠΤΥΕ 16.21.02-“Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την 

εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη 

προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών >4,00μ.” 

 

 
Στα ανωτέρω άρθρα αναφέρονται υλικά και ειδικά τεμάχια που έχει υποχρέωση ο Φορέας Ύδρευσης - 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης- να χορηγήσει στον ανάδοχο, όπως σέλλες (ηλεκτροσέλλες), βάνες, γωνίες 

(ηλεκτρογωνίες), συστολές, ρακόρ, αγωγοί, μεταλλικό πλαίσιο και φρεάτιο, ανά ιδιωτική σύνδεση. 

Δεδομένου ότι: 

• στο έργο είχαν προβλεφθεί 1030 ιδιωτικές συνδέσεις, 

• ότι ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανέρχεται 

στα 2.252.496,10€ και 101.980,80€ από Ι.Π., ποσό που δεν ξεπερνά τα 3.000.000€ της αρχικής 

ένταξης. 
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• έχει υπογραφεί το υπ. αρ. 2.629/04-09-20 δανειστικό συμβόλαιο 

• πρόκειται για τμήμα του οικισμού Θέρμης –επέκταση που κυρώθηκε το έτος 2005-, και σήμερα 

κατοικείται στο μεγαλύτερο τμήμα, (Πράξης Εφαρμογής υπ. αρ. 29/59151/14-12-2005 απόφ. 

Νομάρχη). 

• σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6086/23-12-20 βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ήδη υφίστανται 700 

ιδιωτικές συνδέσεις στην εν λόγω περιοχή, που αντιστοιχούν σε 1700 παροχές υδρομέτρων. 

• με την κατασκευή των νέων –υφιστάμενων- ιδιωτικών συνδέσεων, θα κληθούν οι καταναλωτές να 

επιβαρυνθούν εκ νέου τη δαπάνη σύνδεσης. 

• σύμφωνα με την νέα πρόσκληση ΑΤ01, με αρ. πρωτ. 14573/24-07-20 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.2.2. 

«Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των εργασιών αποκατάστασης υδροδότησης ενεργών/ 

τιμολογούμενων υδρομέτρων σε περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιωμένων εσωτερικών δικτύων 

διανομής ύδατος σε οικισμούς.», προβλέπεται δαπάνη για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 

και προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό, με την παρούσα προμήθεια, πρόκειται να 

επανακατασκευαστούν 700 τουλάχιστον υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις, στο νέο δίκτυο ύδρευσης. 

 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 44162200: Συστήματα αγωγών διανομής. 

 
 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης ποσότητας. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 216.341,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 216.341,01 ΦΠΑ : 0,00). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί: 

1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτές 

ορίζουν σχετικά με τα χρηματικά όρια και όπως αυτός τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει. 

2. Τι διατάξεις του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως : 

 

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

 

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά    τη    διαδικασία    σύναψης    δημοσίων    συμβάσεων»,    του    π.δ/τος    82/1996    (Α’    66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση    του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» . 

 

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 
 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

 

 

1.5 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 
 

2. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

2.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής όπως ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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2.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και όλες οι τροποποιήσεις 
αυτού, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

3.1 Τρόπος πληρωμής 
 

Όπως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης. 
 
 

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

4.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Όπως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης. 

 

4.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

Όπως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης. 
 
 

4.3. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

 

4.3.1 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω εξαρτημάτων: 

• Ηλεκτροσέλλες παροχής με θηλυκό σπείρωμα (σέλλες μετάβασης) 

• Εξαρτήματα μετάβασης μετωπικής συγκόλλησης (αρσενικό σπείρωμα) 

• Ηλεκτρομούφες 

• Ηλεκτρογωνίες 

• Σφαιρικοί κρουνοί πλήρους διέλευσης βαρέως τύπου 

• Μεταλλικό πλαίσιο και φρεάτιο 

• Σωλήνας Φ63 

 
Η παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

Σκοπός της προμήθειας των παραπάνω εξαρτημάτων είναι η αποκατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών 
συνδέσεων στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)», προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό. 

 
4.3.2 ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 216.341,01€ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ90x2’’ 

τεμ 451 86,45 38.988,95 

2 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ110x2’’ 

τεμ 146 106,40 15.534,40 

3 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ125x2’’ 

τεμ 21 109,73 2.304,33 

4 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ140x2’’ 

τεμ 44 123,03 5.413,32 

5 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ160x2’’ 

τεμ 21 126,35 2.653,35 

6 Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα 
(Σέλλα μετάβασης) 

Φ200x2’’ 

τεμ 17 142,98 2.430,66 

7 Εξάρτημα μετάβασης μετωπικής συγκόλλησης τεμ 700 60,00 42.000,00 

8 Ηλεκτρομούφα τεμ 700 8,10 5.670,00 

9 Ηλεκτρογωνία 90° τεμ 700 22,70 15.890,00 

10 Σφαιρικό κρουνός ΜΜΒ πλήρους διέλευσης 
βαρέως τύπου 

τεμ 700 36,08 25.256,00 

11 Φρεάτιο βαρέως τύπου τεμ 700 80,00 56.000,00 

12 Σωλήνας Φ63 τεμ 700 6,00 4.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 216.341,01 

ΦΠΑ (0%) 0,00 

ΤΕΛΙΚΟ 216.341,01 

 
 
 

 

4.4 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 
 

4.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής 
απόρριψης της προσφοράς τους, τα ακόλουθα, για όλα τα επί μέρους εξαρτήματα που απαρτίζουν τη 
συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς και αυτά που απαιτούνται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του 
κάθε υλικού: 

• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόμενα υλικά από τα οποία 
θα πιστοποιούνται τα προδιαγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόμενα υλικά. 
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• Υπεύθυνη δήλωση με την επωνυμία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου 
κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 

• Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων 
προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό, το οποίο θα αναφέρονται στην 
κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2008 που θα 
προσκομιστούν ανά κατηγορία υλικού θα πρέπει να είναι των εταιρειών κατασκευής οι οποίες 
δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα και όχι από εμπορικούς ή άλλους αντιπρόσωπους (Υπεύθυνη 
δήλωση) 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001:2008 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό , από 
το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια με τα υπό προμήθεια προϊόντα. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων 
στο διαγωνισμό δεν διαθέτει ISO9001:2008 αλλά αντιπροσωπεύει διάφορους προμηθευτές , πρέπει 
να προσκομίσει τα αντίστοιχα ISO του κάθε προμηθευτή που θα είναι σε ισχύ την ημέρα του 
διαγωνισμού , καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που θα απευθύνονται στη ΔΕΥΑΚ από 
τα οποία θα προκύπτει ότι οι προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν εγγυώνται την ποιοτική και 
ποσοτική διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για χρήση σε πόσιμο νερό είτε του τελικού προϊόντος είτε 
των εξαρτημάτων του, που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. To πιστοποιητικό καταλληλότητας / 
ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW- 
TZW Γερμανίας , KIWA Ολλανδίας , WRC-NSF Μεγ. Βρετανίας , Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α) ο 
οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα 
διαπίστευσης , που είναι αντίστοιχα μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση 
(European Cooperation for Accreditation – EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (MLA) αυτής. 

• Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον συμμετέχοντα προμηθευτή. Σε 
καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και δήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των 
προσφερομένων προϊόντων ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 

 
4.4.2. Ηλεκτροσέλλα παροχής 

 
4.4.2.1 Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ηλεκτροσελλών παροχής ελατού χυτοσιδήρου. 
Σκοπός της χρήσης αυτών των σελλών είναι η δημιουργία ιδιωτικής παροχής. 

4.4.2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι σέλλες παροχής θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα το οποίο θα είναι διαιρούμενο και θα 
περιλαμβάνει εσωτερικά ελαστικό στεγάνωσης και τις βίδες σύσφιξης. Από το σώμα της σέλλας, το άνω 
μέρος θα περιλαμβάνει την οπή εξόδου η οποία θα βρίσκεται κεντρικά τοποθετημένη και στην οποία θα 
βρίσκεται το σπείρωμα. Το σώμα επίσης θα διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στις οποίες θα 
βρίσκονται οι βίδες σύσφιξης. Το σώμα της σέλλας, άνω & κάτω, θα είναι κατασκευασμένο από ελατό 
χυτοσίδηρο κατηγορίας GJS400-15 κατά ΕΝ1563, θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει 
βαφτεί εξωτερικά και εσωτερικά με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική 
βαφή ελάχιστου πάχους 250μm. Το ελαστικό στεγάνωσης θα βρίσκεται εσωτερικά και στα δύο μέρη του 
σώματος, άνω & κάτω και θα είναι από EPDM. Το σπείρωμα της οπής εξόδου της σέλλας θα είναι 2’’. Η 
πίεση λειτουργίας των σελλών θα είναι για 16barμε την πίεση δοκιμής να έχει γίνει στα 25bar. 

4.4.2.3 Σήμανση 
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Η σέλλα θα φέρει στο σώμα ανάγλυφα τα παρακάτω στοιχεία.-Το κράμα του ελατού χυτοσιδήρου-Την 
διάμετρο του σωλήνα DN90, DN110, κλπ.-Την έξοδο της οπής ¾’’, 1’’, κλπ.-Το εμπορικό σήμα του 
κατασκευαστή 

4.4.2.4 Πιστοποιητικά 

Για την έγκριση των σελλών θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία ή τον Κύριο του 
έργου τα πιστοποιητικά που ακολουθούν, όλα από επίσημο Ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης 
(BV, TUV, WRAS, DVGW) : 

-Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 του οίκου κατασκευής. 

-Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 του οίκου κατασκευής. 

-Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής 
ΕΝ545-2010. 

-Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής ότι τα υλικά έχουν δοκιμαστεί σε πίεση σύμφωνα με τις 
δοκιμές που ορίζει το πρότυπο κατασκευής ΕΝ545-2010. 

-Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για το ελαστικό παρέμβυσμα από διαπιστευμένο 
Ευρωπαϊκό φορέα. 

-Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για την εποξειδική βαφή από διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό 
φορέα. 

4.4.3. Ηλεκτροεξαρτήματα (Ηλεκτρομούφες, Ηλεκτρογωνίες, Εξαρτήματα μετάβασης) 

4.4.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα ηλεκτροεξαρτήματα πολυαιθυλενίου θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών ΕΝ 12201-3 για πόσιμο νερό. 

Οι διαστάσεις και το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες η καλή ποιότητα της συγκόλλησης καθώς και η 
τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση. 

4.4.3.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει : 

• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώματα 

• να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια 

• Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων θα πρέπει 
να φέρει ανάγλυφα τυπωμένες πληροφορίες που αφορούν στοιχεία όπως η διάμετρος , 
SDR,PE100 καθώς και barcode. 

• Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα , καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν 
θα είναι από PE100 , 16 atm. Ειδικά τα εξαρτήματα μετάβασης θα έχουν και ορείχαλκο CW671N. 

 
 

4.4.4. Σφαιρικοί κρουνοί ΜΜΒ πλήρους διέλευσης βαρέως τύπου 

4.4.4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να διατηρούν την πτώση πίεσης που 
δημιουργεί η τοποθέτηση τους στην γραμμή, 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)). 

Το υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. 
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4.4.4.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές : 

• Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 20 bar που θα αναγράφεται στο σώμα . 

• Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) 35 bar και στεγανότητας 20 bar. 

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

• Σώμα : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

• Άκρα : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

• Σφαίρα: Ορείχαλκος (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και 
κατάλληλα επικαλυμμένη για την αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων μετάλλων στο διερχόμενο από 
αυτές πόσιμο νερό. 

• Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι : Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N 

βάση του ΕΝ12164•Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE) 

• Το αξονάκι χειρισμού σφα 

ίρας θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα αντέχει σε ροπή τουλάχιστον 15 
χιλιογραμμόμετρων . 

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

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

• Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO228 και τα ζητούμενα στο τιμολόγιο μελέτης. •Το καπάκι 
στο αξονάκι χειρισμού θα είναι χειρολαβή από χάλυβα. Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από 
ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
 

4.4.5 Φρεάτιο βαρέως τύπου 

Το σκυρόδεμα κατασκευής των φρεατίων θα είναι εξαιρετικά υψηλής αντοχής, κατηγορία σκυροδέματος 
C20/25 με την αντίστοιχα προβλεπόμενη αντοχή σε συνεχές στατικό φορτίο. 

Το πλαίσιο του καλύμματος θα είναι ενσωματωμένο στο σώμα του φρεατίου για μεγαλύτερη αντοχή στα 
στατικά φορτία. 

Το φρεάτιο θα κατασκευάζεται μονοκόμματο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των μετρητών από 
χώματα και άλλους παράγοντες προσβολής. 

Τα φρεάτια θα φέρουν ενσωματωμένο χυτοσιδηρό πλαίσιο για την έδραση του καλύμματος. 

Το κάλυμμα που θα συνοδεύει τα φρεάτια θα είναι χυτοσιδήρου, με κλάση αντοχής Α15. 

Το βάρος των φρεατίων (με τοποθετημένο πλαίσιο –κάλυμμα) θα είναι μικρότερο ή ίσο των 35k. 
 
 

4.4.6 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE 

4.4.6.1 Αποδεκτά υλικά 

Οι προς προμήθεια σωλήνες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν σωλή- 
νες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 100 (3ης γενιάς), ονομαστικής πίεσης 16atm. 

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene) υπάγεται στην κατηγορία των 
πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν 
θερμαινόμενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 



11  

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2.000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23ο C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Επιμήκυνση στο σημείο 
διαρροής 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχή εφελκυσμού στη θραύση N/mm² Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στη θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάμψη N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μέτρο κάμψεως N/mm²  800 

Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση 
- EN ISO 8256:20045 

Χωρίς 
θραύση 

Θερμικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως ο C  130 

Συντελεστής γραμμικής 
διαστολής 

K -1 ASTM D 696-036 1,7 ∙ 10-4 

Θερμική αγωγιμότητα στους 20ο 
C 

W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20ο C και σε σχετική υγρασία 50% 

Ειδική αντίσταση Ω ∙ cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 

 
4.4.6.2 Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές 

Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part1: 

General-Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). 

Μέρος 1: Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part2: 

Pipes-Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). 

Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: 
Εξαρτήματα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: 
Βάνες. 
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EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for 
purpose of the system. -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων 

Πρότυπα δοκιμών 

ΕΝ 12099 Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and Volatile Content- 
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων-Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου-Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

ΕΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Τhermoplastics pipes-Determination of Resistance to 
internal pressure at constant temperature - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - 
Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό 
σταθερή θερμοκρασία. 

EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 
thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βάνες πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή 

 
 

4.4.6.3 Αποδεκτά υλικά-Δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης-Δοκιμές σωλήνων 

Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (EN) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Προϊόντα από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 
θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας 
ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων ο προμηθευτής θα υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία: 

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. (EN ISO 

/ IEC 17025:2005-08 General requirements for the competence of tasting and calibration laboratories – Γενικές 
απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει 
συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων των προϊόντων. 

- Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων. 
- Πίνακες διατάξεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων. 
- Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το εργοστάσιο. 
- Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ΄ ελάχιστο θα 
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες και τα 
εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality management 
systems – Fundamentals and vocabulary – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές αρχές και 
λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Η σωλήνες και τα εξαρτήματα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε 
δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας ΕΕ (πχ. DVGW, Drinking Water 
Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμιση τους στο έργο προς 
τοποθέτηση. 

Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιμή MRS 

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 
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• Τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 1167-1:2003-072, EN ISO 12162:1996- 
043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως 
προκύπτει από υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά EN ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 αναμενόμενη 
αντοχή μετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 
200, 600, 800 C. 

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την ίδια ονομαστική πίεση του σωλήνα. 

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην μελέτη, 
συνίσταται η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην 
δοκιμή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγμάτων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών 
του δικτύου. 

Ειδικό βάρος 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m³ στους 23ο C και 
σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m³. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση 
ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 

Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωμάτωσης 
υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας): 940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας): 930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο): 910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας): 900-910 Kg/m³ 

Δείκτης ροής 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην συμπεριφορά του 
ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: Plastics – Determination of the melt mass-flow 
rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαστικά – 
Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των 
θερμοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά 

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από μία ώρα σε φούρνο στους 105ο C κατά EN 12118:1997 (Plastic 
piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – Συστήματα 
πλαστικών σωληνώσεων – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερμοπλαστικά με 
κουλλομετρία).Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m³, η δε επιτρεπόμενη απώλεια 
νερού κάτω από 300 mg/kg. 

Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής: 

1. Η πλήρης δοκιμή σύμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the conveyance of 
fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – scale test [FST] [ISO/DIS 
13478:2004] – Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά ρευστών – Προσδιορισμός της αντίστασης 
σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγματος [RCP] – Δοκιμή πλήρους κάλυψης κλίμακας [FST]). 

2. Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO 13477:2005-05 
(thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 
propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη 
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μεταφορά υγρών. Προσδιορισμός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής 
κλίμακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά τη δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση του 
αγωγού και μετράτε η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 

 
 

4.4.6.4 Σήμανση Σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο 
σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή, π.χ. για PE 100: 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 

ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = ΡΕ 100 = 

Όπου: 

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

ΡΝ 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 

ΧΧΧΧ = όνομα κατασκευαστή 

ΥΥΥΥ = χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός 

ΖΖΖΖ =τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και δοκιμασία των σωλήνων αυτών και για 
τον έλεγχο αυτών 

ΡΕ 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 

4.4.6.5 Διαστάσεις των σωλήνων 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες ΡΕ 100 των 12,5 atm. 
 

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (kg/m) 

63 4,7 5,3 0,87 

90 6,7 7,5 1,78 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 
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Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (kg/m) 

450 33,1 36,6 43,2 

 

Για ένα μέτρο μήκους πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο ΡΕ τρίτης (3ης) γενιάς (PE 100, MRS 10, σ.80) 
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16bar, σε ευθύγραμμα μήκη 12,00 μ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
φορτοεκφόρτωση των σωλήνων και η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΕΥΑΘ. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ90x2’’ 

   

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ110x2’’ 

   

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ125x2’’ 

   

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ140x2’’ 

   

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ160x2’’ 

   

Ηλεκτροσέλλα παροχής με θηλυκό σπείρωμα (Σέλλα 
μετάβασης) 

Φ200x2’’ 

   

Εξάρτημα μετάβασης μετωπικής συγκόλλησης    

Ηλεκτρομούφα    

Ηλεκτρογωνία 90°    

Σφαιρικό κρουνός ΜΜΒ πλήρους διέλευσης βαρέως τύπου    

Φρεάτιο βαρέως τύπου    

Σωλήνας Φ63    

    

 

ΣΥΝΟΛΟ 
   

 
 
 

Η Αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των .................... (αριθμητικώς και ολογράφως) 
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Η Αξία ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ..................... (αριθμητικώς και ολογράφως) 
 

Η Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ………………… (αριθμητικώς και 
ολογράφως) 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα ……………… 
 
 
 

 
Θέρμη, 02 / 08/ 2021 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

 
Θεοδώρα Πασιά 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Θεωρήθηκε 

Η Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
 
 

 

Παρθένα Πασχαλίδου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARTHENA 
PASCHALIDOU 
Ημερομηνία: 2022.10.13 14:13:10 EEST 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

 
 
 

ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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