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Σεχνική Ζκθεςη 
 

Η παροφςα μελζτθ προβλζπει τθν προμικεια υλικϊν και εξαρτθμάτων που χρειάηονται 
για να καλφψουν τισ ανάγκεσ ςτο τομζα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ 
Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Καλαμάτασ. υγκεκριμζνα τα υλικά που περιλαμβάνονται ςε αυτιν τθ 
μελζτθ πρόκειται να ειςαχκοφν ςτθν αποκικθ προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν από τα 
ςυνεργεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ για τθν επζκταςθ, επιςκευι, αντικατάςταςθ, ςυντιρθςθ και τθν 
αποκατάςταςθ  βλαβϊν, και διαρροϊν,  ςτα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του Διμου 
Καλαμάτασ. 

Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να πλθροφν, ςτο ςφνολο τουσ τισ απαιτιςεισ των 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, όπωσ περιλαμβάνονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 
να είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και να ςυνοδεφονται 
από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. Οποιαδιποτε τυχόν απόκλιςθ κάποιου προϊόντοσ από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυνεπάγεται τθν αντικατάςταςι του.  

Η δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 59.988,75 € πλζον Χ.Π.Α. 
24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 74.386,05€, κα βαρφνει τον Κωδικό:25.05/20 του 
Προχπολογιςμοφ και διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.  4412/2016. 

 

 

  

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ  
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ  
ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  
  
  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.  

  
 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ  
  
  
 ΜΙΧΑΘΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ 
  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΘ 
 

 

 

 

 

 

 

1. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΤΛΙΚΑ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 0,95 € 95,00 € 

2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ16  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 0,97 € 97,00 € 

3 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 1,17 € 117,00 € 

4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ18  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 1,25 € 125,00 € 

5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 1,80 € 180,00 € 

6 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ22  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 2,00 € 200,00 € 

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ25 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 2,52 € 252,00 € 

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ25  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 2,70 € 270,00 € 

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 4,45 € 445,00 € 

8 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ32  ΘΘΛΤΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 4,70 € 470,00 € 

9 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ63 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 50,00 14,15 € 707,50 € 

10 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ63  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 50,00 15,00 € 750,00 € 

11 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ16 ,ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 2,50 € 250,00 € 

12 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ18,ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00 3,00 € 300,00 € 

13 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 3/4 Χ 1/2 ΣΜΧ 100,00 0,51 € 51,00 € 

14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 3/4 Χ 1 ΣΜΧ 100,00 1,08 € 108,00 € 

15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 1 Χ 1/2 ΣΜΧ 50,00 1,50 € 75,00 € 

16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 2Χ1 ΣΜΧ 50,00 4,26 € 213,00 € 

17 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2 ΣΜΧ 100,00 0,48 € 48,00 € 

18 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4 ΣΜΧ 100,00 0,80 € 80,00 € 

19 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 ΣΜΧ 100,00 1,65 € 165,00 € 

20 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 1/2 ΣΜΧ 50,00 2,50 € 125,00 € 

21 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2 ΣΜΧ 50,00 4,77 € 238,50 € 

22 ΜΟΤΦΑ 2 ΣΜΧ 50,00 2,00 € 100,00 € 

23 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 1/2 Α-Θ ΣΜΧ 100,00 0,90 € 90,00 € 

24 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 3/4 Α-Θ ΣΜΧ 100,00 2,50 € 250,00 € 

25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 1 Α-Θ ΣΜΧ 100,00 3,20 € 320,00 € 

26 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 1 ΣΜΧ 100,00 4,50 € 450,00 € 

27 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 2 ΣΜΧ 50,00 7,00 € 350,00 € 

28 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 3/4 ΣΜΧ 100,00 3,50 € 350,00 € 

29 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 1/2 ΣΜΧ 100,00 2,60 € 260,00 € 

30 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ Φ32 ΣΜΧ 100,00 8,30 € 830,00 € 

31 ΣΑΦ Φ32 ΣΜΧ 30,00 13,37 € 401,10 € 

32 ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΑΚΑΜΠΙΑ Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΜΧ 300,00 0,87 € 261,00 € 

33 ΣΑΠΑ 1/2 ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 200,00 0,45 € 90,00 € 

34 ΣΑΠΑ 3/4 ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 300,00 0,72 € 216,00 € 

35 ΣΑΠΑ 1'' ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 100,00 1,17 € 117,00 € 

36 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 1/2 ΣΜΧ 100,00 4,80 € 480,00 € 

37 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 3/4 ΣΜΧ 100,00 5,70 € 570,00 € 

38 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 1'' ΣΜΧ 100,00 7,80 € 780,00 € 

39 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΣΘΛΕΚΟΠΙΚΟ 3/4 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΜΧ 250 12,5€ 3.125,00 € 

40 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ  3/4 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΠΕΛΑΣΟΤ ΣΜΧ 250 9,7€ 2.425,00 € 

41 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ63ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 20 5,5€ 110,00 € 

42 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 2 ΣΜΧ 15 17,9€ 268,50 € 

43 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 2 1/2 ΣΜΧ 15 19€ 285,00 € 

44 
ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 3 

                             
ΣΜΧ 5 31,5€ 157,50 € 

  ΤΝΟΛΟ       17.648,10 € 



 

 

 

 

 

 

3. ΤΛΙΚΑ  ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ  
   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ TEMAXIA ΣΙΜΘ/ TEM ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ63 ΣΜΧ 80 2,55 € 204,00 € 

2 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ75 ΣΜΧ 30 4,10 € 123,00 € 

3 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ90 ΣΜΧ 80 4,70 € 376,00 € 

4 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ110 ΣΜΧ 20 5,20 € 104,00 € 

5 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ125 ΣΜΧ 20 9,70 € 194,00 € 

6 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ140 ΣΜΧ 10 13,70 € 137,00 € 

7 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ160 ΣΜΧ 15 13,70 € 205,50 € 

8 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 40 4,20 € 168,00 € 

9 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 40 7,60 € 304,00 € 

10 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ75 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 20 12,50 € 250,00 € 

11 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ75 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 20 12,50 € 250,00 € 

12 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 35 13,40 € 469,00 € 

13 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 35 13,50 € 472,50 € 

14 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 16,40 € 164,00 € 

15 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 16,90 € 169,00 € 

16 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 28,20 € 282,00 € 

17 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 28,20 € 282,00 € 

18 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ140 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 5 40,00 € 200,00 € 

19 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ140 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 5 40,00 € 200,00 € 

20 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 56,60 € 566,00 € 

21 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10 55,80 € 558,00 € 

22 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ63ΧΦ75 ΣΜΧ 10 8,40 € 84,00 € 

23 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ75ΧΦ90 ΣΜΧ 10 8,00 € 80,00 € 

24 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ63ΧΦ90 ΣΜΧ 20 7,50 € 150,00 € 

25 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ110ΧΦ90 ΣΜΧ 10 8,70 € 87,00 € 

26 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ125Χ110 ΣΜΧ 5 11,50 € 57,50 € 

27 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ140ΧΦ125 ΣΜΧ 5 13,00 € 65,00 € 

28 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ160ΧΦ140 ΣΜΧ 5 18,00 € 90,00 € 

29 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ160ΧΦ90 ΣΜΧ 10 22,00 € 220,00 € 

30 ΛΑΙΜΟ Φ63 ΣΜΧ 35 1,95 € 68,25 € 

31 ΛΑΙΜΟ Φ75 ΣΜΧ 25 3,30 € 82,50 € 

32 ΛΑΙΜΟ Φ90 ΣΜΧ 35 3,25 € 113,75 € 

33 ΛΑΙΜΟ Φ110 ΣΜΧ 20 5,35 € 107,00 € 

34 ΛΑΙΜΟ Φ125 ΣΜΧ 10 6,70 € 67,00 € 

35 ΛΑΙΜΟ Φ140 ΣΜΧ 10 10,46 € 104,60 € 

36 ΛΑΙΜΟ Φ160 ΣΜΧ 15 12,50 € 187,50 € 

37 ΘΛΕΚΣΡΟΣΑΠΑ Φ 63 ΣΜΧ 25 6,00 € 150,00 € 

38 ΘΛΕΚΣΡΟΣΑΠΑ Φ 90 ΣΜΧ 25 6,70 € 167,50 € 

39 ΣΑΦ Φ90Χ63 ΣΜΧ 5 8,30 € 41,50 € 

40 ΣΑΦ Φ160Χ90 ΣΜΧ 5 33,70 € 168,50 € 

41 ΣΑΦ Φ160Χ110 ΣΜΧ 5 35,00 € 175,00 € 

42 ΣΑΦ Φ90Χ90 ΣΜΧ 5 21,00 € 105,00 € 

43 ΣΑΦ Φ63Χ63 ΣΜΧ 5 13,00 € 65,00 € 

44 ΣΑΦ Φ160Χ160 ΣΜΧ 5 35,00 € 175,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ   535   8.289,60 € 
 

 

2. ΩΛΘΝΕ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ/ΣΕΜ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 
ΩΛΘΝΑ 41 ΚΟΚΚΙΝΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ Φ160 (ΒΕΡΓΕ ΣΩΝ 6 
ΜΕΣΡΩΝ) ΣΜΧ 15 32,22 € 483,30 € 

2 
ΩΛΘΝΑ 41 ΚΟΚΚΙΝΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ Φ200 (ΒΕΡΓΕ ΣΩΝ 6 
ΜΕΣΡΩΝ) ΣΜΧ 8 35,40 € 283,20 € 

 

ΤΝΟΛΟ   23   766,50 € 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ/Μ.Μ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 10 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 300 1,80 € 540,00 € 

2 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300 2,70 € 810,00 € 

3 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ90 10 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300 6,70 € 2.010,00 € 

4 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ90 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300 8,20 € 2.460,00 € 

5 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ22 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 100 0,60 € 60,00 € 

6 ΠΟΛΤΙΑΘΤΛΕΝΙΟ Φ32 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 300 0,78 € 234,00 € 

7 
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 16ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ςε ευθφγραμμα 
τμήματα ΜΕΣΡΑ 100 3,00 € 300,00 € 

  ΤΝΟΛΟ   1600   6.414,00 € 

 

5. ΧΑΡΕ  ΟΜΒΡΙΩΝ  
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ TEMAXIA ΣΙΜΘ/TEM. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΧΑΡΕ ΟΜΒΡΙΩΝ C 250 ΕΝ 124 60Χ96 ΣΜΧ 20 100,00 € 2.000,00 € 

2 ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΘ ΧΑΡΑ ΣΜΧ 2 15,00 € 30,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ   22   2.030,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ /TEM. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ63Χ1 ΣΜΧ 90 8,10 € 729,00 € 

2 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ75Χ1 ΣΜΧ 30 14,00 € 420,00 € 

3 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ90Χ1 ΣΜΧ 82 15,00 € 1.230,00 € 

4 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ50 ΣΜΧ 20 30,00 € 600,00 € 

5 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ65 ΣΜΧ 20 34,00 € 680,00 € 

6 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ 75 ΣΜΧ 20 87,00 € 1.740,00 € 

7 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ80 ΣΜΧ 40 45,00 € 1.800,00 € 

8 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ100 ΣΜΧ 10 90,00 € 900,00 € 

9 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ50 (4 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 40 6,90 € 276,00 € 

10 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ65 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 6,30 € 315,00 € 

11 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ75 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 25 5,75 € 143,75 € 

12 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ80 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 70 6,50 € 455,00 € 

13 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ100 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 20 9,00 € 180,00 € 

14 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ50 (4 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 1,00 € 50,00 € 

15 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ65 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 70 0,72 € 50,40 € 

16 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ75 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 0,75 € 37,50 € 

17 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ80 (8ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 0,81 € 40,50 € 

18 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ100 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 0,85 € 42,50 € 

19 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 88-103 ΣΜΧ 20 29,30 € 586,00 € 

20 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 59-72 ΣΜΧ 20 20,32 € 406,40 € 

21 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 100-130 ΣΜΧ 20 37,50 € 750,00 € 

22 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 69-90 ΣΜΧ 20 46,20 € 924,00 € 

23 ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΒΑΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΘΚΟ ΣΜΧ 50 10,00 € 500,00 € 

24 ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΒΑΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΘΚΟ ΣΜΧ 50 11,00 € 550,00 € 

25 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ63Χ2 ΣΜΧ 10 8,5€ 85,00 € 

26 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ75Χ2 ΣΜΧ 5 14€ 70,00 € 

27 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ90Χ2 ΣΜΧ 20 13,7€ 274,00 € 

28 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ110Χ1 ΣΜΧ 10 15,3€ 153,00 € 

29 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ110Χ2 ΣΜΧ 5 16€ 80,00 € 

30 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ125Χ1 ΣΜΧ 5 16,5€ 82,50 € 

31 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ125Χ2 ΣΜΧ 5 17€ 85,00 € 

32 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ160Χ1 ΣΜΧ 10 17,5€ 175,00 € 

33 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ160Χ2 ΣΜΧ 10 18€ 180,00 € 

34 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ125 ΣΜΧ 10 25€ 250,00 € 

35 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ150 ΣΜΧ 25 30€ 750,00 € 

36 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ125 (8ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 30 25€ 750,00 € 

37 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ150 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50 30€ 1.500,00 € 

38 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ200  ΣΜΧ 20 2,5€ 50,00 € 

39 ΦΡΕΑΣΙΟ ΒΑΝΩΝ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΜΕΓΑΛΘ  ΣΜΧ 50 27€ 1.350,00 € 

40 ΦΡΕΑΣΙΟ ΒΑΝΩΝ (ΚΑΜΠΑΝΑ)ΜΙΚΡΘ ΣΜΧ 100 16€ 1.600,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ   1332   20.840,55 € 



 

 

 

 

 

 

1. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΤΛΙΚΑ  17.648,10 € 
2. ΩΛΘΝΕ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ  766,50 € 
3. ΤΛΙΚΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 8.289,60 € 
4. ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ  6.414,00 € 

5. ΧΑΡΕ ΟΜΒΡΙΩΝ  2.030,00 € 

6. ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ 20.840,55 € 
7. ΦΡΕΑΣΙΑ  ΤΔΡΕΤΘ  4.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 59.988,75 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΦΡΕΑΣΙΑ ΤΔΡΕΤΘ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ/ΣΕΜ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΔΙΠΛΟ ΣΤΠΟΤ ΕΤΔΑΠ ΣΜΧ 100 40,00 € 4.000,00 € 

  ΤΝΟΛΟ 
 

100   4.000,00 € 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  
  
  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.  

  
 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ  
  
  
 ΜΙΧΑΘΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΔ  ΗΗ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  ΙΙ  ΚΚ  ΗΗ    ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ  ΨΨ  ΕΕ  ΙΙ  ΡΡ  ΗΗ    ΗΗ  

ΤΤ  ΔΔ  ΡΡ  ΕΕ  ΤΤ    ΗΗ      --    ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΨΨ  ΕΕ  ΣΣ  ΕΕ  ΤΤ    ΗΗ        ΚΚ  ΑΑ  ΛΛ  ΑΑ  ΜΜ  ΑΑ  ΣΣ  ΑΑ    

ΔΔ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΚΚ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΘΘΚΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

 
 
 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ : 59.988,75 € πλζον ΧΠΑ 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΕΤΑΚ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ   2020 

 
 



 

 
 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
 

Άρθρο 1ο-  Αντικείμενο ειδικήσ ςυγγραφήσ υποχρεώςεων  
Σο τεφχοσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ πρόκειται να γίνει θ προμικεια ςε ςυνδυαςμό και προσ τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.  
 
'Αρθρο 2ο- Σρόποσ και Χρόνοσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 
Η διενζργεια τθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  Η προμικεια κα γίνει 
με τθ λιψθ προςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ:  Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ανάδοχο που κα προςφζρει τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανά είδοσ και κα είναι 
ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Σα υλικά θα παραδοθοφν ςε δφο (2) φάςεισ  ωσ εξήσ:  

1η Φάςη:  50% ςτην διάρκεια ενόσ (1) μήνα  από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ  

2η Φάςη:  50% ςτην διάρκεια ενόσ (1) μήνα από την 1η Φάςη. 

 
'Αρθρο 3ο- Σόποσ παράδοςησ τησ προμήθειασ 
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να παραδϊςει όλα τα υλικά εκφορτωμζνα ςτθν αποκικθ τθσ 
Επιχείρθςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ). 
 
'Αρθρο 4ο- Γενικζσ  προδιαγραφζσ τησ προμήθειασ 
Η προμικεια περιλαμβάνει υλικά και εξαρτιματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ  από χυτοςίδθρο, 
ορείχαλκο και ςκλθρό πολυαικυλζνιο ΡΕ-100.  
Γενικά τα υπό προμικεια είδθ, κα πρζπει να είναι καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ και 
καταςκευισ, απαλλαγμζνα από κάκε είδουσ πρόςμιξθ, να μθν φζρουν διαβρϊςεισ ι κακϊςεισ, ι 
ελαττϊματα και να είναι ζτοιμα προσ χριςθ. Οι τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ πρζπει να είναι ίδιεσ 
με αυτζσ που περιλαμβάνονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, να είναι ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ, και να ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά. Οποιαδιποτε τυχόν απόκλιςθ κάποιου προϊόντοσ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
ςυνεπάγεται τθν αντικατάςταςι του.  
Κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι πλιρεσ και κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα μικροχλικά 
(π.χ. δακτφλιοι ςτεγανότθτασ, βίδεσ, περικόχλια, βολάν κλ.π.), τα οποία και κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. 
Η προςφορά κάκε προμθκευτι κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus)  ςτα οποία φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά Σα είδθ κα παραδοκοφν ςτισ 
αυκεντικζσ ςυςκευαςίεσ τουσ που δεν πρζπει να φζρουν αλλοιϊςεισ, ςκιςίματα ι εκδορζσ, 
εφόςον αφοροφν ακζραιεσ ποςότθτεσ. 
 
'Αρθρο 5ο- Παραλαβή τησ προμήθειασ 
Η παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν επιτροπι τθσ παραγράφου 11β του 
άρκρου 221. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παρουςιαςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  
Σα είδθ παραλαμβάνονται οριςτικά από τθν Επιτροπι αν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και αφοφ διαπιςτωκεί με τον ποιοτικό ζλεγχο ότι είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό 
που προορίηονται.  



Συχόν ελαττωματικά είδθ δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ με ευκφνθ του 
προμθκευτι, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και κα αντικακίςτανται άμεςα 
από τον προμθκευτι. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 208 Ν. 
4412/2016. 
 
 
'Αρθρο 6ο- Πληρωμή του προμηθευτή  
Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει,  αφοφ ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ των υλικϊν ςτθν 
αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.. 
Η καταβολι κα γίνει φςτερα από τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν (τιμολόγιο, αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου  200 του Ν. 4412/2016, και αφοφ προθγθκεί θ παραλαβι  
τθσ προμικειασ από τθν αρμόδια Επιτροπι.  
Αν ςτθν παραλαβι βρεκεί ότι μζροσ των υλικϊν ζχουν ελαττϊματα, κα επιςτρζφεται και θ 
εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει φςτερα από τθν αντικατάςταςι του.  
Προκαταβολζσ δεν καταβάλλονται. 
 
Άρθρο 7ο-  Φόροι - Σζλη – Κρατήςεισ 
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με κάκε είδουσ νόμιμεσ κρατιςεισ τζλθ και φόρουσ κατά το χρόνο του 
διαγωνιςμοφ. 
 
 
Άρθρο 8ο-  Εγγυήςεισ 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ Χ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  
  
  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.  

  
 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ  
  
  
 ΜΙΧΑΘΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ 
  



 

 

 

 

 

ΔΔ  ΗΗ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  ΙΙ  ΚΚ  ΗΗ    ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ  ΨΨ  ΕΕ  ΙΙ  ΡΡ  ΗΗ    ΗΗ  

ΤΤ  ΔΔ  ΡΡ  ΕΕ  ΤΤ    ΗΗ      --    ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΨΨ  ΕΕ  ΣΣ  ΕΕ  ΤΤ    ΗΗ        ΚΚ  ΑΑ  ΛΛ  ΑΑ  ΜΜ  ΑΑ  ΣΣ  ΑΑ    

ΔΔ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΚΚ  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΘΘΚΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ : 59.988,75 € πλζον Χ.Π.Α 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΕΤΑΚ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

 
 
 



 
 
 

1. Γενικά  

Αντικείμενο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ Τπθρεςίασ 

(ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, τισ Ευρωπαϊκζσ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, τουσ κανόνεσ τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ κ.λ.π.), οι οποίεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τουσ Διαγωνιηόμενουσ 

(Προςφζροντεσ) για τον ςχεδιαςμό και τθν ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ.  

Σα υπό προμικεια είδθ κα είναι τελείωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα, πρόςφατησ καταςκευισ, 

και κα ςυνοδεφονται από:   

 τα αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια που να καλφπτουν τα ανωτζρω  

 οι αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ λειτουργίασ όπου απαιτοφνται  

 τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO  

Απαιτείται επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτο διαγωνιςμό που να δθλϊνεται ότι:  

1) «όλα τα προςφερόμενα είδθ ακολουκοφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τθ 
μελζτθ τθσ προμικειασ».  

2) «θ προζλευςθ όλων των προςφερόμενων ειδϊν είναι από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ»  

3) ότι τα υλικά κα προζρχονται από το εργοςτάςιο καταςκευισ για το οποίο υποβάλλονται τα 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για πόςιμο 

νερό, των προςφερόμενων υλικϊν. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει 

εκδοκεί από αναγνωριςμζνο Χορζα Πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίασ, 

KIWA Ολλανδίασ, WRC-NSF Μεγάλθσ Βρετανίασ, Ινςτιτοφτο Pasteur Γαλλίασ κ.α.). ο οποίοσ πρζπει 

να είναι διαπιςτευμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο από αναγνωριςμζνο φορζα διαπίςτευςθσ, 

που είναι αντίςτοιχα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European 

Cooperation for Accreditation – EA) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ υμφωνίασ Αμοιβαίασ 

Αναγνϊριςθσ (MLA) αυτισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Εγκφκλιο 5817/2θ ΔΚΒΠ 

364/Χ.20/29-04-2013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν 

& Δικτφων, ςε εφαρμογι τθσ Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 14097/757 (ΧΕΚ 3346/Β/14-12-2012). 

Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ζλεγχου για χριςθ ςε δίκτυα μεταφοράσ πόςιμου νεροφ κα 

εκδοκεί ςφμφωνα με ιςχφοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (BS 6920, κ.ά.). 

Η Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ από τον διαγωνιηόμενο 

ι από τθν καταςκευάςτρια εταιρία ςχετικά με κάποιο από τα ανωτζρω τεχνικά χαρακτθριςτικά ςε 

περίπτωςθ που υπάρχει αςάφεια ςχετικά με κάποια από τισ προδιαγραφζσ. 

 
ΑΠΟΚΛΙΕΙ  
Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ. Απορρίπτονται  
υλικά που παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ επί των ηθτοφμενων. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ΩΛΘΝΕ ΤΔΡΕΤΘ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 3ησ ΓΕΝΙΑ  (Α/Α 3.1-3.7) 

Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια ςωλινων από πολυαικυλζνιο 

τρίτθσ γενιάσ υψθλισ πυκνότθτασ (HDPΕ), PΕ100, κλάςθσ αντοχισ MRS10, SDR11, για χριςθ ςε 
δίκτυα φδρευςθσ με εςωτερικι πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον (PN) 16 bar και ςτθρίηεται ςτο 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems for water supply –
Polyethylene (pe)>>.  
Οι ςωλινεσ κα παράγονται από πιςτοποιθμζνα υλικά που κα ζχουν ομογενοποιθκεί από τον 
παραγωγό τθσ πρϊτθσ φλθσ και κα χρθςιμοποιοφνται δίχωσ περαιτζρω αναμείξεισ. 
Οι ςωλινεσ κα είναι ςυμπαγείσ τοιχϊματοσ από το ίδιο υλικό, κα ζχουν παραχκεί ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-02 και τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τουσ κα είναι τα 
ακόλουκα:  

 Κατθγορία υλικοφ πολυαικυλενίου : PΕ100  

 Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa 

 Ονομαςτικι διάμετροσ DN (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο) 

 Ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ : τουλάχιςτον 16 atm (PN16)  

 Συποποιθμζνοσ λόγοσ διαςτάςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ): SDR11  
Οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ των ςωλινων κα είναι λείεσ, κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ 
από αυλακϊςεισ ι/και άλλα ελαττϊματα, όπωσ πόροι ςτθν επιφάνεια που δθμιουργοφνται από 
αζρα, κόκκουσ, κενά ι άλλου είδουσ ανομοιογζνειεσ.  
Σα άκρα κα είναι κακαρά, χωρίσ παραμορφϊςεισ, κομμζνα κάκετα κατά τον άξονα του ςωλινα.  
Ο δείκτθσ ροισ μίγματοσ (MFR – Melt Mass-flow Rate) του υλικοφ του ςωλινα κα παρουςιάηει 
μζγιςτθ απόκλιςθ ±20% τθσ τιμισ που μετρικθκε  για τθν πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιικθκε για 
τθν καταςκευι του ςωλινα. 
Οι ςωλινεσ κα φζρουν δυο (2) ςειρζσ ςιμανςθσ ανά μζτρο μικοσ ςωλινα, τυπωμζνεσ 
αντιδιαμετρικά, με ανεξίτθλο χρϊμα. Σο φψοσ των χαρακτιρων κα είναι τουλάχιςτον 10mm.  
Ο κάκε ςωλινασ κα φζρει εμφανϊσ ςιμανςθ ςφμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα ςε 
διάςτθμα του ενόσ μζτρου, τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Σθν ζνδειξθ «ΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΤ»   

 Όνομα/ςιμα του καταςκευαςτι (π.χ. xxx) 

 Σο Πρότυπο βάςει του οποίου παράγεται και ελζγχεται ο ςωλινασ (ΕΝ 12201)  

 Κατθγορία υλικοφ, ονομαςτικι πίεςθ και τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων (PΕ100/ PΝ 
16/SDR11)  

 Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS (MRS10)  

 Ονομαςτικι διάμετροσ Ψ ονομαςτικό πάχοσ τοιχϊματοσ (π.χ. Χ250 x 25,1)  

 Ψρόνοσ παραγωγισ του ςωλινα και παρτίδα/άυξων αρικμόσ μικουσ ςωλινα.  

 ιμα ποιότθτασ ςωλινα (π.χ. ΕΒΕΣΑΜ xxxxxx)  

 ιμα καταλλθλότθτασ προσ χριςθ για πόςιμο νερό, με αναφορά ςτθν οδθγία που εφαρμόηεται 
και ςτον αρικμό ζγκριςθσ του υλικοφ του ςωλινα (π.χ.: WRAS BS 6920 xxxxxxx).  
Επιςθμαίνεται ότι θ ςιμανςθ “ΕΝ 12201” μαηί με το όνομα/ςιμα του καταςκευαςτι, ςυμβολίηει 
τθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 
Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα εκτυπϊνονται από ειδικοφσ βιομθχανικοφσ εκτυπωτζσ, ζτςι ϊςτε θ 
ςιμανςθ να είναι μόνιμθ και ευανάγνωςτθ. ιμανςθ με χριςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ δεν γίνεται 
αποδεκτι. 
Οι ςωλινεσ για μεταφορά πόςιμου νεροφ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι και για υπόγεια 
τοποκζτθςθ, χρϊματοσ μαφρου ι μπλε και να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ των υγειονομικϊν 
διατάξεων, οφτωσ ϊςτε να μθν προςδίδουν ςτο νερό γεφςθ, οςμι ι χρϊμα, χωρίσ πόρουσ , 



φυςαλίδεσ ι ραγάδεσ. Οι ςωλινεσ κατά τθν παράδοςθ ςτθν αποκικθ των εγκαταςτάςεων τθσ 
ΔΕΤΑΚ κα πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ, ζχοντασ λθφκεί όλα τα προβλεπόμενα μζτρα, για 
τθν αποφυγι χάραξισ τουσ από αιχμθρά αντικείμενα ι πλθγϊματοσ των ςωλινων κατά τθν 
μεταφορά τουσ.  
Εργοταξιακόσ ζλεγχοσ  
Επί τόπου του ζργου οι ςωλινεσ κα εξετάηονται ςχολαςτικά ςτο φωσ με γυμνό οφκαλμό και κα 
ελζγχονται για αυλακϊςεισ, παραμορφϊςεισ, ελαττϊματα, ανομοιογζνειεσ κλπ. Θα ελζγχεται 
επίςθσ θ πιςτότθτα τθσ κυκλικισ διατομισ (ovality) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο 
EN 12201 part 2.  
τθν περίπτωςθ που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία απόκλιςθσ από τθν παροφςα τεχνικι 
προδιαγραφι θ Δ.Ε.Τ.Α. Καλαμάτασ διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει επιπλζον εργαςτθριακοφσ 
ελζγχουσ προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν καταλλθλότθτα ι μθ των ςωλινων.  
ωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ 
κα απορρίπτονται.  
 

2. ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ  (Α/Α 2.1-2.44)  
Σα θλεκτορεξαρτιματα (μοφφεσ, γωνίεσ, τάπεσ) κα παράγονται από πολυαικυλζνιο (ΡΕ100) 

χρϊματοσ μαφρου ι μπλε.  

Η πίεςθ λειτουργίασ τουσ κα είναι 16 ατμ. και οι διατομζσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα του 

προχπολογιςμοφ μελζτθσ. 

Θα πρζπει να ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ΕΝ 12201-3 για πόςιμο νερό 

και κα παράγονται με τθν μζκοδο injection moulded, αποκλειομζνων των εξαρτθμάτων που 

παράγονται με άλλεσ μεκόδουσ. 

Οι διαςτάςεισ και το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ κακϊσ και 

θ τιρθςθ αντοχισ μετά τθν ςυγκόλλθςθ. 

Σα υπό προμικεια εξαρτιματα PE κα πρζπει: 

 να ζχουν λεία εςωτερικι επιφάνεια χωρίσ εξογκϊματα 

 να ςυςκευάηονται ςε διαφανείσ προςτατευτικζσ ςακοφλεσ και μετά ςε χαρτοκιβϊτια 

 Όλα τα θλεκτροεξαρτιματα , κακϊσ και τα εξαρτιματα ευκζων άκρων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν να είναι από PE100, SDR 11, 16 atm.  

 τθν εξωτερικι επιφάνεια κάκε θλεκτροεξαρτιματοσ και εξαρτιματοσ ευκζων άκρων κα 

πρζπει να φζρει ανάγλυφα τυπωμζνεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτοιχεία όπωσ θ 

διάμετροσ , SDR ,PE100 κακϊσ και barcode. 
 

3. ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΑ ΜΑΝΟΝ ΕΠΙΚΕΤΘ ΑΓΩΓΩΝ  (Α/Α 7-13) 
Οι ανοξείδωτοι ςφνδεςμοι επιςκευισ (μανςόν), κα είναι πλιρεισ με όλα τα εξαρτιματα τουσ 

κατάλλθλοι για επιςκευι διαρροϊν ςωλινων του δικτφου, επιτόπου, υπό πίεςθ 16 bar χωρίσ 

εκκζνωςθ του φδατοσ από τον αγωγό. Επίςθσ κα μπορεί να τοποκετθκεί χωρίσ να διακοπεί θ 

ςυνζχεια του αγωγοφ. Οι ςφνδεςμοι προορίηονται για επιςκευι περιφερειακισ ολικισ ρωγμισ 

αγωγοφ. Για τον ςκοπό αυτό κα ζχει ζνα τουλάχιςτον αρμό κατά γενζτειρα. ε περιπτϊςεισ που 

ηθτείται εφροσ εφαρμογισ διαμζτρων μεγαλφτερο των δζκα (10) χιλιοςτϊν κα υπάρχει και 

δεφτεροσ ι και τρίτοσ κατά γενζτειρα αρμόσ.  

Ο ςφνδεςμοσ κα περιβάλλει τον ςωλινα και κα τοποκετείται, με τον ευκολότερο και 

αςφαλζςτερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. Κάκε προςφορά κα πρζπει να 



ςυνοδεφεται από οδθγίεσ εγκατάςταςθσ των ςυνδζςμων κακϊσ και ςχζδια με διαςτάςεισ και 

πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία όπωσ υλικά καταςκευισ, βάρθ κλπ.  
 
Ειδικά Χαρακτηριςτικά  

Σο υλικό του ςϊματοσ των ςυνδζςμων κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ. Οι κοχλίεσ και τα 

περικόχλια κα φζρουν απαραίτθτα επικάλυψθ με PTFE προσ αποφυγι διάβρωςθσ. Σο υλικό του 

ςυςτιματοσ ςφςφιξθσ (γζφυρα-εσ) κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ με κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι 

προςταςία.  

Οι ςφνδεςμοι κα φζρουν εςωτερικά ελαςτικό περίβλθμα από ΕΡDΜ ι άλλο υλικό κατάλλθλο για 

πόςιμο νερό, που να πιςτοποιείται από ζγκυρο οργανιςμό, καταλλιλου πάχουσ, διαμόρφωςθσ 

άκρων και ανάγλυφου επιφανείασ για εξαςφάλιςθ ςτεγανότθτασ. Η ςτερζωςθ του ελαςτικοφ κα 

γίνεται με τζτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικζσ μετακινιςεισ. Ο αρμόσ του ςφικτιρα κα 

ενιςχφεται με κυλινδρικό τμιμα από ανοξείδωτο ζλαςμα καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να μθν 

καταπονείται το ελαςτικό παρζμβυςμα λόγω του διακζνου του αρμοφ.  

Οι ςφνδεςμοι κα φζρουν ετικζτα με τθν μζγιςτθ ροπι ςφςφιξθσ, το εφροσ των εξωτερικϊν 

διαμζτρων και τα υλικά των αγωγϊν εφαρμογισ. Κατά προτίμθςθ πριν και κατά τθν διάρκεια τθσ 

τοποκζτθςθσ οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα βρίςκονται επί του ςυνδζςμου και κα 

αντιςτοιχίηονται (διάταξθ οδθγϊν κ.λ.π.)  

Για να αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ των κοχλιϊν, θ γζφυρα κα πρζπει να μεταφζρει μόνο 

αξονικζσ δυνάμεισ ςτουσ κοχλίεσ, κάτω από τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ.  

το ςπείρωμα των κοχλιϊν και περικοχλίων κα πρζπει να γίνει επάλειψθ με ειδικό υλικό PTFE 

(TEFLON) προσ μείωςθ των τριβϊν για να αποφεφγεται το «άρπαγμα-ςτόμωμα» κατά τθ ςφςφιξθ 

του περικοχλίου. 

Η γζφυρα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ κατά τζτοιο τρόπο που να αποφεφγονται οι 

πικανζσ παραμορφϊςεισ του ςϊματοσ του ςυνδζςμου κατά τθν ςφςφιξθ, οι οποίεσ κα ζχουν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτθ ςτεγανωτικι ικανότθτα του.  

Οι ςφνδεςμοι κα είναι κατάλλθλοι για οριςμζνθ περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων ςωλινων περί 

τθν ονομαςτικι, κα ζχουν δε ελάχιςτο μικοσ που κακορίηεται ςτο προχπολογιςμό τθσ παροφςασ 

μελζτθσ. 
 

 

4. ΦΡΕΑΣΙΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΘ (Σφπου ΕΤΔΑΠ) (Α/Α 7.1) 
Σα φρεάτια κα είναι ςτεγανοφ τφπου με πυκμζνα και κα είναι καταςκευαςμζνα  από ινοπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα  ςφμφωνα με τισ αυςτθρότερεσ προδιαγραφζσ. 

1. Σο  ςκυρόδεμα  κα είναι εξαιρετικά υψθλισ αντοχισ > C30/37 και αντίςτοιχα θ 
προβλεπόμενθ αντοχι ςε ςυνεχζσ ςτατικό φορτίο κα είναι > 20 τόνουσ. 

2. Σο ςκυρόδεμα κα είναι ςτεγανό κατά DIN 1045 με απορροφθτικότθτα < 5% ςε 24 ϊρεσ. 
3. Θα υπάρχει ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο (durability), λόγω WIC<0,40 ζναντι απαιτιςεωσ 

κανονιςμοφ   ω/c < 0,50 και περιεκτικότθτασ ςε τςιμζντο > 420 kgr/m3. 
4. Θα υπάρχει ζδραςθ με πλιρθ πυκμζνα επί του εδάφουσ με ςκοπό τθν πολφ χαμθλι τάςθ 

εδράςεωσ και τθν ανυπαρξία κλίςεωσ λόγω διαφορετικϊν κακιηιςεων. 
5. το πυκμζνα κα υπάρχουν  οπζσ με πϊματα αποςτράγγιςθσ.  
6. Οι μετρθτζσ κα προςτατεφονται από όλουσ τουσ πικανοφσ παράγοντεσ προςβολισ. Σο 

φρεάτιο κα καταςκευάηεται μονοκόμματο και κα απομονϊνει τουσ μετρθτζσ από χϊματα, 
λάςπεσ, νερά, ζντομα, τρωκτικά,  ερπετά, κλπ. 

7. τισ κάκετεσ πλευρζσ του φρεατίου, με χριςθ ειδικϊν αποςτατϊν, κα υπάρχουν  ςε 
ακριβείσ  κζςεισ οπζσ,   παρζχοντασ τθν δυνατότθτα  τοποκετιςεωσ 1 ι 2 μετρθτϊν με 



διατιρθςθ των αντίςτοιχων αναμονϊν - μουφϊν.  Οι κζςεισ των οπϊν κα είναι απόλυτα 
ακριβείσ και ςε ευκυγραμμία μεταξφ τουσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι 
ςυναρμολόγθςθ των εντόσ του φρεατίου εξαρτθμάτων.  τισ οπζσ αυτζσ κα είναι 
προτοποκετθμζνεσ ειδικζσ ορειχάλκινεσ μοφφεσ  με ςπείρωμα  ¾ ¨   πάνω ςτισ οποίεσ κα 
βιδϊνεται από τθν ζξω πλευρά του φρεατίου κατάλλθλοσ ςωλινασ  ςφνδεςθσ μεταξφ 
φρεατίου-ςυλλζκτθ ενϊ από τθν μζςα πλευρά του φρεατίου κα ςυνδζονται οι ςφαιρικοί 
κρουνοί. Οι μοφφεσ κα είναι 4 ςτον αρικμό τοποκετθμζνεσ, ανά δφο ςτα απζναντι 
τοιχϊματα του φρεατίου. Επίςθσ οι μοφφεσ κα ζχουν τζτοια καταςκευι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται  ι άριςτθ αγκφρωςι τουσ επί του ςϊματοσ του φρεατίου.  

8. Σο φρεάτιο κα είναι πλιρωσ ςτεγανό. 
9. Η οριηόντια απόςταςθ του ενόσ φρεατίου από το άλλο κα είναι  περίπου 5mm, με ςυνζπεια 

να μθν χρειάηεται ενδιάμεςθ τςιμεντοκονία, (μόνο άμμοσ), ϊςτε θ αφαίρεςθ για κάποιο 
λόγο ενόσ φρεατίου να μθν το καταςτρζφει. 

10. Θα είναι εφκολα ςτθν τοποκζτθςθ.  Οι υδρομετρθτζσ κα μποροφν να βιδϊνουν εντόσ του 
φρεατίου ςε εγκαταςτάςεισ ςυνεργείου και να μεταφζρονται ζτοιμοι ςτθν κζςθ 
τοποκετιςεωσ για απλι ςφνδεςθ με το δίκτυο του καταναλωτι  ι  ακόμα  και επιτόπου ςτο 
ςθμείο τοποκζτθςθσ του φρεατίου.    

11. Θα υπάρχει  θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ  του φρεατίου και των περιεχομζνων του 
ςε περίπτωςθ αποξιλωςθσ.  

12. Σα φρεάτια κα φζρουν ενςωματωμζνο χυτοςιδθρό πλαίςιο για τθν ζδραςθ του 
καλφμματοσ.   

13. Σο κάλυμμα που κα ςυνοδεφει τα φρεάτια κα είναι χυτοςιδθρό, ςφαιροειδοφσ γραφίτθ 
τφπου 500-7 ςφμφωνα με ISO 1083, με κλάςθ αντοχισ Β 125 ςφμφωνα με ΕΝ 124, 
διαςτάςεων 33 x 33 cm. 

14. Σα  φρεάτια κα παραδίδονται  κακαρά, απαλλαγμζνα από κάκε είδουσ αςτοχίεσ χφτευςθσ 
του ςκυροδζματοσ, τα ςπειρϊματα των ενςωματωμζνων μουφϊν κα είναι απόλυτα κακαρά 
γεγονόσ που κα εξαςφαλίηεται με τθν χριςθ ειδικϊν προςτατευτικϊν πωμάτων.  

 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ 

Μαηί με τθν προςφορά κα υποβλθκοφν αναλυτικά καταςκευαςτικά ςχζδια, και το βάροσ κάκε 
φρεατίου, χωρίσ  το κάλυμμα. 
 
 
 
 
 

5. ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΡΕΑΣΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (Α/Α 6.39-6.40) 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σα χυτοςιδθρά φρεάτια δικλείδων ( βανοφρεάτια ) κα είναι πλιρθ, δθλαδι κα ςυνοδεφονται με 
καλφμματα , τα οποία κα προςαρτϊνται ςτα φρεάτια με κοχλία από 

ανοξείδωτο χάλυβα και θ λαβι ανάρτθςισ τουσ κα αποτελείται από ζλαςμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα ενςωματωμζνο κατά τθ χφτευςθ ςτο χυτοςιδθρό κάλυμμα. Οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι 
ςφμφωνα με το ςκαρίφθμα.  

 

2. ΤΛΙΚΑ 

αν υλικό καταςκευισ κακορίηεται ο φαιόσ χυτοςίδθροσ κλάςεωσ GG25 ι εναλλακτικά ο 
ςφαιροειδισ GGG40, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1691 ( ΙΟΤΝΙΟ 1985 ). Γίνονται δεκτοί 
και άλλοι κανονιςμοί, εφόςον είναι ιςοδφναμοι ι αυςτθρότεροι των παραπάνω. 

αν πρϊτθ φλθ για τα υλικά καταςκευισ κα χρθςιμοποιθκεί ακατζργαςτοσ πρωτόχυτοσ 
χυτοςίδθροσ άριςτθσ ποιότθτασ (χελϊνα), ςε ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα τοισ εκατό (60 %) και 



ςυντρίμματα δευτερόχυτου χυτοςιδιρου καλισ ποιότθτασ (μθχανϊν, κλπ.) για το υπόλοιπο 
ποςοςτό μζχρι ςαράντα τοισ εκατό (40%). Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του χυτοςιδιρου κα είναι 
ςφμφωνα με το DIN 1691 κατϋ ελάχιςτον. Σο υλικό των κοχλιϊν κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ, 
τουλάχιςτον X5CrNi 1810 κατά DIN 17440 – 85 (304 κατά ASTM A276). Σο υλικό του ελάςματοσ 
ςτθ λαβι του καπακιοφ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιςτον X5Cr Ni 1810 κατά DIN 
17440 – 85 (304 κατά ASTMA276) ι  θ λαβι ανάρτθςθσ κα είναι από χυτοςίδθρο χυτευμζνθ μαηί 
με το υπόλοιπο φρεάτιο. 

 Η χφτευςθ των ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να γίνεται με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ 
επιςτιμθσ και με πεπειραμζνουσ τεχνικοφσ, που κα είναι ικανοί για όλεσ τισ φάςεισ τθσ χφτευςθσ 
(τφπωςθ, προκαταςκευι πυρινων – καρδιϊν –χφτευςθ, κακαριςμό, κλπ.). Σα ζτοιμα χυτοςιδθρά 
τεμάχια πρζπει να παρουςιάηουν ομαλι επιφάνεια, ομοιόμορφθ, χωρίσ εξογκϊματα, κοιλότθτεσ, 
ςπθλαιϊςεισ, λζπια, ςπογγϊδεισ μάηεσ ι ατυχιματα χυτθρίου. Απαγορεφεται αυςτθρά θ εκ των 
υςτζρων πλιρωςθ των τυχόν κοιλοτιτων ι ρωγμϊν από τθ χφτευςθ. Επιβάλλεται απαραίτθτα να 
γίνεται αφαίρεςθ με ςμυριδοτροχό κάκε μικρισ ι μεγάλθσ προεξοχισ ςτθν εςωτερικι ι 
εξωτερικι επιφάνεια του ζτοιμου τεμαχίου .Επιβάλλεται το κάκε τεμάχιο να παραδίδεται με 
επίχριςθ μπογιάσ εποξειδικισ, άριςτθσ ποιότθτασ, μαφρου χρϊματοσ, ςε 2 ςτρϊςεισ. Επίςθσ 
επιβάλλεται να γίνει πλιρθσ κακαριςμόσ των τεμαχίων με αμμοβολι ι με άλλθ μζκοδο από κάκε 
υπόλειμμα άμμου χυτθρίου ι ξζνθσ φλθσ. Σζλοσ θ δοκιμι ςε κροφςθ του ειδικοφ τεμαχίου με 
ςιδερζνιο ςφυρί πρζπει να αποδίδει  εταλλικό ιχο. 

 

3. ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΕΙ – ΑΝΟΨΕ 

Οι διαςτάςεισ των τεμαχίων κα είναι ςφμφωνα με τισ αναγραφόμενεσ ςτο ςκαρίφθμα +-2%. 
Ειδικότερα, ςε ότι αφορά ςτθν ζδραςθ του καλφμματοσ του  βαννοφρεατίου πρζπει να δοκεί 
ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε το κάτω μζροσ (πάτθμα) του καλφμματοσ να εφαρμόηει απόλυτα ςτθν 
ειδικά διαμορφωμζνθ εςοχι, αποκλείοντασ τθν περίπτωςθ ταλάντωςθσ μετά τθν επιβολι 
φορτίων, ικανισ να το εκτρζψει από τθν οριηόντια κζςθ ζδραςθσ.  

 
 

 

 
 Φρεάτιο βανών τύπου ΕΤΔΑΠ Φ110 

 
   

 

 Τλικό   ϊμα και κάλυμμα από Ψυτοςιδθρό ςφαιροειδι 
γραφίτθσ ποιότθτασ υλικοφ GGG40 ι φαιό 
χυτοςίδθρο GG25.  

 

 

 

Διαςτάςεισ   Κακαρό εςωτερικό άνοιγμα ςτο πάνω μζροσ 
Χ90mm και ςτο κάτω μζροσ Χ110mm. Υψοσ 200 



mm. Βάςθ 165 mm. 
 

  

  

  
Φρεάτιο βανών τφπου ΕΤΔΑΠ Φ163 

 

 

 

 

Τλικό:   ϊμα και κάλυμμα από Ψυτοςιδθρό ςφαιροειδι γραφίτθσ ποιότθτασ υλικοφ 
GGG40 ι φαιό χυτοςίδθρο GG25. 

 

 

 

   
Διαςτάςεισ: 

  Κακαρό εςωτερικό άνοιγμα ςτο πάνω μζροσ Χ150 mm και ςτο κάτω μζροσ Χ 
163mm για  ςωλινα PVC160. Υψοσ 200 mm. Βάςθ 323 mm.  

  

 
 

 
 
 

6. ΧΑΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΘ (ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ/C250 ΚΑΣΑ ΕΝ 124) ΟΜΒΡΙΩΝ  
(Α/Α 5.1)  

 
Αφορά αποςπϊμενεσ ορκογωνικζσ  ςχάρεσ, διαςτάςεων 60Ψ96  +/- 5%  οι οποίεσ κα 
αποτελοφνται από το πλαίςιο και τθν ςχάρα, κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 και κα ανικουν ςτθν κατθγορία C250 από ελατό χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτθ ποιότθτασ GGG 40 τουλάχιςτον ςφμφωνα με το ΕΝ 1563  ι Grade 500-7 
βάςθ του ISO 1083.   
 

7. ΧΤΣΟΙΔΘΡΕ ΜΕΣΩΠΕ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (Α/Α 28)   
 

8. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΡΕ  (Α/Α 1.1-1.12 & 1.41) 
Οι ςφνδεςμοι κα είναι κατάλλθλοι για επίτευξθ απόλυτα υδατοςτεγοφσ ςφνδεςθσ μεταξφ 
αγωγϊν πολυαικυλενίου 3θσ γενιάσ, μεταξφ τουσ ι μζςω αρςενικοφ ι κθλυκοφ ςπειρϊματοσ. Η 
ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ πολυαικυλενίου επιτυγχάνεται μζςω κατάλλθλων προςαρμογζων, με 
μθχανικό τρόπο, αποκλειόμενθσ τθσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ. Με τθ ςφνδεςθ κα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται - ανεξάρτθτα μεταξφ των- θ ςτεγάνωςθ αλλά και θ αγκφρωςθ των αγωγϊν ςτα 
εξαρτιματα ςφνδεςθσ (ςυνδζςμουσ).  
Ο μθχανικόσ ςφνδεςμοσ τοποκετείται επί του αγωγοφ ςυναρμολογθμζνοσ αλλά με χαλαρι 
ςφςφιξθ με απλι ολίςκθςθ του ςϊματοσ του ςυνδζςμου περιφερειακά του ςωλινα. Δεν πρζπει 
να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου για τθ ςφνδεςθ του με τον αγωγό.  



Ο ςφνδεςμοσ κα αποτελείται από τισ εξισ βαςικζσ διατάξεισ :  
α. ϊμα ςυνδζςμου  
β. Διάταξθ ςτεγάνωςθσ  
γ. Διάταξθ αγκφρωςθσ  
Σο ςϊμα του ςυνδζςμου κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ κράμα ορειχάλκου, 
χωρίσ να παρουςιάηει διάβρωςθ ι μθχανικζσ παραμορφϊςεισ. Σο ςϊμα αποτελείται από δφο (2) 
τεμάχια (το κυρίωσ ςϊμα και το περικόχλιο ςφςφιξθσ), που ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω 
κατάλλθλου ςπειρϊματοσ.  
Η ςτεγάνωςθ κα πραγματοποιείται μζςω ελαςτικοφ δακτυλίου (ο-ring), ο οποίοσ κα εφάπτεται 
εξωτερικά περιφερειακά του αγωγοφ και εςωτερικά περιφερειακά του ςυνδζςμου. Η 
ςτεγανότθτα κα επιτυγχάνεται με απλι διείςδυςθ του αγωγοφ εντόσ του ελαςτικοφ δακτυλίου 
και εν ςυνεχεία με απλι ςφςφιξθ του περικοχλίου ςφςφιξθσ πάνω ςτο κυρίωσ ςϊμα του 
ςυνδζςμου.  
Η διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του ςυνδζςμου εςωτερικά ςτθν περιοχι ζδραςθσ του δακτυλίου 
κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αυξανόμενθ ςυμπίεςθ του ελαςτικοφ δακτυλίου επί τθσ 
εξωτερικισ επιφάνειασ του αγωγοφ αυξανόμενθσ τθσ πίεςθσ του νεροφ ακόμα και ςτθν 
περίπτωςθ που παρατθρείται μικρι μείωςθ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του αγωγοφ (φαινόμενο 
ερπυςμοφ του πολυαικυλενίου).  
Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ, που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ διάταξθ ςτεγάνωςθσ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ ελαςτικό υλικό (NBR ι EPDM) κατάλλθλο 
για χριςθ ςε πόςιμο νερό.  
Για τθν ομοιόμορφθ κατανομι τθσ πίεςθσ επί του δακτυλίου ςτεγανότθτασ Ο-ring κατά τθ 
ςφςφιξθ κα πρζπει να προβλζπεται επίπεδοσ δακτφλιοσ ςυμπίεςθσ, που κα είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ορείχαλκο, εφάμιλλθσ ποιότθτασ με αυτι του ςϊματοσ του ςυνδζςμου.  
ε ότι αφορά ςτθν αγκφρωςθ ο ςφνδεςμοσ κα πρζπει να διακζτει διάταξθ αγκφρωςθσ του 
αγωγοφ πολυαικυλενίου , που κα αποκλείει τθν αξονικι απομάκρυνςθ του αγωγοφ από το 
ςφνδεςμο. Η αγκφρωςθ κα επιτυγχάνεται με ςφςφιξθ επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του αγωγοφ 
περιμετρικά.  
Η διάταξθ κα αποτελείται από ορειχάλκινο δακτφλιο, ο οποίοσ ςφίγγει εξωτερικά το ςωλινα. Η 
ςφςφιξθ επιτυγχάνεται με τθν εξαναγκαςμζνθ μείωςθ τθσ διαμζτρου του δακτυλίου αγκφρωςθσ 
μζςω κωνικϊν επιφανειϊν ολίςκθςθσ μεταξφ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του δακτυλίου και τθσ 
εςωτερικισ επιφάνειασ του περικοχλίου ςφςφιξθσ του ςϊματοσ του ςυνδζςμου. τθν εςωτερικι 
πλευρά του δακτυλίου αγκφρωςθσ κα υπάρχουν περιφερειακζσ προεξοχζσ, οι οποίεσ διειςδφουν 
εξωτερικά και περιμετρικά ςτον αγωγό του πολυαικυλενίου. Οι προεξοχζσ αυτζσ κα πρζπει να 
είναι αιχμθρζσ, με ακμι πολφ μικρισ επιφάνειασ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διείςδυςθ εντόσ τθσ 
μάηασ του αγωγοφ και όχι απλισ ςυμπίεςθσ του. Σο βάκοσ των προεξοχϊν αυτϊν κα πρζπει να 
είναι μικρό, ϊςτε να μθν απομειϊνεται ςυνολικά θ αντοχι του αγωγοφ.  
Η διαδικαςία ςφςφιξθσ του ςυνδζςμου για τθν επίτευξθ αγκφρωςθσ δεν πρζπει να επθρεάηει τθ 
λειτουργία του ελαςτικοφ δακτυλίου και κατ’ επζκταςθ τθ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου.  
Κατά τθν πλιρθ ςφςφιξθ του ςυνδζςμου επί του αγωγοφ θ περιφζρεια του δακτυλίου 
αγκφρωςθσ πρζπει να παραμζνει ανοιχτι κατά τουλάχιςτον 2-3 mm, ζτςι ϊςτε ο δακτφλιοσ 
αγκφρωςθσ να ενεργεί δυναμικά λόγω των παραμενουςϊν τάςεων που υφίςταται με τθν 
πάροδο του χρόνου πάνω ςτθν επιφάνεια του αγωγοφ, με αποτζλεςμα τθν αναλογικι μείωςθ 
τθσ διαμζτρου του πάνω ςτον αγωγό ςε ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ λόγω 
ερπυςμοφ.  
Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκφρωςθσ πρζπει να είναι κωνικοφ ςχιματοσ κακ’ όλθ τθν 
εξωτερικι τθσ περίμετρο, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ομοιόμορφθ κατανομι τθσ πίεςθσ ςτο δακτφλιο 
από το περικόχλιο ςφςφιξθσ προσ εξαςφάλιςθ απόλυτθσ αγκφρωςθσ – ςυγκράτθςθσ του αγωγοφ.  
Η εργαςία ςφνδεςθσ κα πρζπει να είναι απλι χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ εξοπλιςμόσ και 
εξειδίκευςθ.υγκεκριμζνα θ τοποκζτθςθ του ςωλινα εντόσ του ςυνδζςμου κα πρζπει να γίνεται 
με απλι ϊκθςθ με το χζρι, χωρίσ να απαιτείται θ αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου.  



Ο ςφνδεςμοσ πρζπει να μπορεί να δεχτεί ςωλινα, ο οποίοσ δεν κα ζχει υποςτεί καμία ιδιαίτερθ 
επεξεργαςία ςτο άκρο ςφνδεςισ του, δθλ. δεν κα είναι απαραίτθτο ο ςωλινασ να ζχει κοπεί 
απόλυτα ευκεία ι να ζχει ξυςτεί περιμετρικά κλπ.  
Ο ςφνδεςμοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα εξάρμωςθσ. Η εξάρμωςθ κα πρζπει να γίνεται 
χωρίσ να καταςτρζφεται ο ςωλινασ ι ο ςφνδεςμοσ και να επαναλαμβάνεται με τθν ίδια ευκολία 
και αξιοπιςτία. φνδεςμοσ και ςωλινασ κα είναι επαναχρθςιμοποιιςιμοι, χωρίσ να απαιτείται θ 
χριςθ νζου ι θ αντικατάςταςθ οποιουδιποτε εξαρτιματοσ του ςυνδζςμου. Κάκε ςφνδεςμοσ κα 
είναι ςυναρμολογθμζνοσ χωρίσ να πιζηεται ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ (απλι ςυναρμολόγθςθ, όχι 
ςφςφιξθ).  
Επίςθσ τα εςωτερικά μζρθ του ςυνδζςμου (δακτφλιοσ αγκφρωςθσ, δακτφλιοσ πίεςθσ, δακτφλιοσ 
ςτεγανότθτασ) κα είναι κατά τζτοιο τρόπο διευκετθμζνα εντόσ του ςυνδζςμου, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ απομάκρυνςθ απ’ αυτόν και θ ενδεχόμενθ απϊλεια τουσ ςε περίπτωςθ ακοφςιασ 
αποςυναρμολόγθςθσ του ςυνδζςμου.  
Είναι ςθμαντικό τα εξαρτιματα του ςυνδζςμου να τοποκετοφνται με ζναν και μοναδικό τρόπο 
εντόσ αυτοφ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται εςφαλμζνθ ςφνδεςθ. ε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ 
τοποκζτθςθσ ο ςφνδεςμοσ δεν κα πρζπει να βιδϊνει επαρκϊσ υποδεικνφοντασ τθ λανκαςμζνθ 
τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων του.  
Απαιτείται  
Πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των προςφερόμενων ρακόρ (τελικό προϊόν) εκδοκζν από 
αναγνωριςμζνο Ευρωπαϊκό οργανιςμό ι χθμικι ανάλυςθ του κράματοσ καταςκευισ και 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του ελαςτικοφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ (Α/Α 1.13-1.25 & 1.30-1.35) 
Σα Ορειχάλκινα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα 
άνκρακα ι οποιαδιποτε χυτευτικι – καταςκευαςτικι ατζλεια. Σο μζταλλο καταςκευισ κα είναι 
ανκεκτικό χωρίσ προςμίξεισ άλλων υλικϊν. 
Σα υλικά καταςκευισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων εξαρτθμάτων κα είναι 
τα ακόλουκα: 
ϊμα –άκρα: από ορείχαλκο CW617N βάςθ του προτφπου ΕΝ 12165 ι CW614N βάςθ του 
ΕΝ12164 
πείρωμα άκρων: φμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ι 7/1 
Σα ορειχάλκινα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα φζρουν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ (φπαρξθ εξάγωνου 
κλπ) για τθν αςφαλι ςφνδεςι του ςτα δίκτυα. 
Σο ελαςτικό ςτεγάνωςθσ των ρακόρ υδρομετρθτϊν κα είναι από EPDM ι ΝΒR. 
 
 

 

10. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΦΑΙΡΙΚΟ ΚΡΟΤΝΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟΤ με 
ΣΘΛΕΚΟΠΙΚΘ ΔΙΑΣΑΞΘ ςπειρ ¾ οπή PN 16 (Α/Α 1.39) 

11. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΦΑΙΡΙΚΟ ΚΡΟΤΝΟ ΔΙΑΚΟΠΘ ΠΕΛΑΣΘ με 
βαλβίδα αντεπιςτροφήσ DN15 ¾’’ (Α/Α 1.40). 

 
Περιγραφή: 



Σο περιγραφόμενο ςφςτθμα των κρουνϊν και εξαρτθμάτων ςυνδεςμολογίασ χρθςιμοποιείται για 
τθ ςφνδεςθ υδρομετρθτϊν ςε τυποποιθμζνα φρεάτια τθσ ΔΕΤΑΚ.  
Σα διάφορα εξαρτιματα τοποκετοφνται εντόσ τυποποιθμζνων φρεατίων  μικουσ 334 mm που 
φζρει ομοαξονικζσ οπζσ με ςπειρϊματα ςτισ δυο απζναντι πλευρζσ τθσ διαμζτρου ¾’’  
Ο υδρομετρθτισ είναι ςυνολικοφ μικουσ  190 mm και ζχει ςτα άκρα του αρςενικά ςπειρϊματα 
G3/4’’ B. 
τθν είςοδο του υδρομετρθτι βιδϊνεται ο ςφαιρικόσ κρουνόσ  με τθν τθλεςκοπικι διάταξθ, ενϊ 
ςτθν ζξοδό του ο ςφαιρικόσ κρουνόσ με βαλβίδα αντεπιςτροφισ. 
Σα προαναφερόμενα εξαρτιματα βιδϊνονται με το άλλο άκρο τουσ ςτα ςπειρϊματα των οπϊν 
του φρεατίου. 
Σο όλο ςφςτθμα υδρομετρθτι και κρουνϊν  πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα  τοποκζτθςθσ ςε 
ςυνολικό  μικοσ 334 mm (μικοσ φρεατίου) και το ςυνολικό μικοσ του υδρομετρθτι και 
εξαρτθμάτων κυμαίνεται από 324 mm  ζωσ 338 mm. 
το προαναφερόμενο μικοσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται το μικοσ των ςπειρωμάτων που 
βιδϊνονται ςτισ μοφφεσ του φρεατίου. 
 
Προδιαγραφή ςφαιρικοφ κρουνοφ με τηλεςκοπική διάταξη. 

 Πίεςθ λειτουργίασ  16 bar που κα αναγράφεται ςτο ςϊμα. 

 Πίεςθ δοκιμισ ςϊματοσ ( υδραυλικι) 25 bar και ςτεγανότθτασ16 bar. 

 Η δοκιμι ςτεγανότθτασ κα πραγματοποιείται με πίεςθ αζρα μζςα ςε λουτρό νεροφ. 

 ϊμα από ορείχαλκο κατεργαςμζνο εν κερμϊ Cu Zn 40 Pb 2. 

 Διάμετροσ οπήσ ςφαίρασ του διακόπτη όχι μικρότερη των 13χιλ.  

 Άκρα από ορείχαλκο κατεργαςμζνο εν κερμϊ Cu Zn 40 Pb 2 . 

 φαίρα από ορείχαλκο Cu Zn 40 Pb 2, διαμανταριςμζνθ, γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ με 
τραχφτθτα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766. 

 τυπιοκλίπτθσ και δακτυλίδι ορειχάλκινο, με ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ τθσ ςφαίρασ από 
κακαρό Teflon. 

 Σο αξονάκι  χειριςμοφ ςφαίρασ  κα εφαρμόηει απόλυτα ςτθν αντίςτοιχθ εγκοπι και κα 
αντζχει ςε ροπι τουλάχιςτον 15 χιλιογράμμων. 

 Σο καπάκι ςτο αξονάκι χειριςμοφ κα είναι ορείχαλκο ςφυριλατο και εξωτερικά όπωσ το 
λοιπό ςϊμα. 

 Σο άνοιγμα και το κλείςιμο του κρουνοφ κα επιτυγχάνεται  με ςτροφι 90 μοιρϊν. 

 Ο κρουνόσ αυτόσ  κα μπορεί να φζρει το ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ ςτθν κλειςτι κζςθ 
που διακζτει θ ΔΕΤΑΚ ςτισ αποκικεσ τθσ (αςφάλεια χυτιςιδθρι με ειδικι ςφραγίδα και 
ατςαλόνθμα). 

 
Ο κρουνόσ κα ζχει τθν παρακάτω διαμόρφωςθ άκρων : 
τθ μία πλευρά (που βιδϊνεται ςτθν οπι του φρεατίου) αρςενικό ςπείρωμα. 
τθν άλλθ πλευρά προςαρμόηεται ολιςκαίνων ςφνδεςμοσ (ξεχωριςτό τεμάχιο) καταςκευαςμζνοσ 
με το ίδιο υλικό του κρουνοφ με δυνατότθτα αυξομείωςθσ του μικουσ του κατά τουλάχιςτον 12 
mm, ζτςι ϊςτε θ εςωτερικι διάμετρόσ του να είναι θ ίδια με τθν αντίςτοιχθ του κρουνοφ.  
ε κάκε περίπτωςθ το μικοσ του ολιςκαίνοντοσ ςυνδζςμου είναι τζτοιο ϊςτε να κακίςταται 
δυνατι θ ευχερισ ςφνδεςθ /αποςυναρμολόγθςθ του ςυνόλου των εξαρτθμάτων μζςα ςτο 
φρεάτιο (κα πρζπει να λθφκεί  υπόψθ και το πάχοσ των <<φίμπερ >> ςτεγανοποίθςθσ για τθν 
ςυναρμολόγθςθ του  υδρομζτρου)  
Σο άλλο άκρο του ολιςκαίνοντοσ ςυνδζςμου (τθλεςκοπικισ διάταξθσ) βιδϊνεται ςτο άκρο του 
υδρομετρθτι.  
Ο ολιςκαίνων ςφνδεςμοσ είναι καταςκευαςμζνοσ ϊςτε για ςυνολικό μικοσ φρεατίου 334 mm και 
ολικό μικοσ υδρομετρθτι 190 mm να ζχει τθ δυνατότθτα ιδίου μικουσ αυξομείωςθσ προσ τισ 
δυο πλευρζσ του. 
 
Προδιαγραφή κρουνοφ πελάτη με βαλβίδα αντεπιςτροφήσ. 



 Σο ςφνκετο  εξάρτθμα αποτελείται από ζνα ςφαιρικό κρουνό διαμζτρου DN15 που φζρει 
κατάντι αυτοφ αντεπίςτροφθ βαλβίδα διαμζτρου ¾’’ . 

 ε ότι αφορά ςτον κρουνό ιςχφουν οι προδιαγραφζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

 Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ τθσ αντεπίςτροφθσ βαλβίδασ  είναι αξονικοφ τφπου (τφπου 
OCEAN) με ελατιριο (ο δίςκοσ ςτεγανοποίθςθσ κινείται αξονικά κατά τθν διεφκυνςθ τθσ 
ροισ, ενϊ όταν δεν υπάρχει ροι ο δίςκοσ ςτεγανοποιεί ςτθν ζδρα λόγω τθσ δράςεωσ του 
ελατθρίου).  

 Ο μθχανιςμόσ κα πρζπει  να εξαςφαλίηει τθν ελάχιςτθ δυνατι  πτϊςθ πιζςεωσ. 

 Σο καπάκι ςτο αξονάκι χειριςμοφ κα είναι χειρολαβι από ορείχαλκο ςφυριλατο. 

 Τλικά μθχανιςμοφ λειτουργίασ 

 Ελατιριο: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Άξονασ και δίςκοσ ςτεγανοποίθςθσ: Πλαςτικό υλικό PPSG  50 ι ιςοδφναμο. 

 Δακτφλιοσ ςτεγανοποίθςθσ: Viton ι ιςοδφναμο. 
ε ότι αφορά ςτα προθγοφμενα υλικά γίνονται δεκτζσ και εναλλακτικζσ λφςεισ υπό τθν ζγκριςθ 
τθσ ΔΕΤΑΚ. 
Κάκε βάνα κα δοκιμαςκεί ςε υδραυλικι πίεςθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του   προτφπου ISO 
5208/1982. Η πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ τθσ βάνασ κα είναι  1,5    φορά μεγαλφτερθ τθσ 
μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πίεςθσ λειτουργίασ κατά ISO 7259/ 1988 για όλα τα μεγζκθ.  
Οι βάνεσ κα δοκιμαςκοφν ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5208/1982 παρ. 4.3 για ζλεγχο 
ςτεγανότθτασ (SEAT TEST), ςε πίεςθ 1,1 φορζσ τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ. Κατά 
τθ διάρκεια του χρόνου δοκιμισ δε κα πρζπει να εμφανιςκεί καμία ορατι διαρροι ( RATE). Η 
δοκιμι κα γίνει κατά τισ δφο φορζσ  λειτουργίασ. 
 
 
 
 

12. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ  (Α/Α 1.26-1.29 & 1.42-
1.44) 

Ο διακόπτθσ ςφαιρικοφ τφπου (ball valve), κα είναι βαρζωσ τφπου, για υδρευτικι χριςθ και 
καταςκευισ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13828/2003 ι άλλο ιςοδφναμο για πόςιμο νερό.  
Σο υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ κα είναι ορείχαλκοσ (τφπου CW614N ι CW617Ν κατά 
ΕΝ12164/12163) ςφυρθλατθμζνοσ και επινικελωμζνοσ μετά από επεξεργαςία με αμμοβολι ι 
από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Η ςφαίρα ομοίωσ από CW617N ςφυρθλατθμζνθ και χρωμιωμζνθ χαλφβδινθ ανοξείδωτθ. Θα 
είναι πλιρουσ ροισ και κα φζρει χειρολαβι από αλουμίνιο ι ανοξείδωτο ατςάλι.  
Σο ςπείρωμα κα πρζπει να είναι και από τα δφο άκρα κατά ISO 228/1, και διαςτάςεων ακριβϊσ, 
όπωσ αναγράφονται  ςτον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. Όλεσ οι βαφζσ κα πρζπει να είναι 
εποξικζσ.  
 

ΕΙΔΟ:  φαιρικόσ κρουνόσ ορειχάλκινοσ πλήρουσ ροήσ  
φαιρικόσ κρουνόσ από ορείχαλκο, αντοχισ ςε πίεςθ 16ατμ. ολικισ διατομισ,(πλιρουσ ροισ) 

ςφμφωνα με τισ πρότυπεσ προδιαγραφζσ ΕΝ 29000, ΙSO 9000, με εςωτερικό ςπείρωμα ςωλινων 

διαςτάςεων: 3/4,   1’’, 1 ¼’’. 

 

 

13. ΒΑΝΑ ΦΑΙΡΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ PN 16 (Α/Α 1.36-1.38) 
 
Βάνεσ ςφαιρικζσ ορειχάλκινεσ με ςπειρϊματα ςτα άκρα και ολικό άνοιγμα οπισ τθσ ςφαίρασ , PN 
16.  Προορίηονται για τθ διακοπι τθσ παροχισ ςε αγωγοφσ πόςιμου νεροφ. 



 
Οι ςφαιρικζσ δικλείδεσ πρζπει να πλθροφν τισ κάτωκι προδιαγραφζσ : 

1. Πίεςθ λειτουργίασ 16 bar που κα αναγράφεται ςτο ςϊμα.  
2. Πίεςθ δοκιμισ ςϊματοσ (υδραυλικι) 25 bar και ςτεγανότθτασ 16 bar. Η δοκιμι ςτεγανότθτασ 

κα πραγματοποιείται με πίεςθ αζρα εντόσ λουτροφ φδατοσ . 
3. ϊμα από ορείχαλκο κατάλλθλθσ ποιότθτασ, ςφυριλατο, επινικελωμζνο και εξωτερικά 

χρωμιωμζνο ςαγρζ (μετά τθν επινικζλωςθ). 
4. φαίρα ορειχάλκινθ, ςυμπαγισ, διαμανταριςμζνθ, γυαλιςμζνθ και χρωμιωμζνθ με 

τραχφτθτα RZ = 0,5 μm κατά DIN 4766. 
5. τυπιοκλίπτθσ και δακτυλίδι ορειχάλκινο, με ροδζλεσ ςυγκράτθςθσ τθσ ςφαίρασ από κακαρό 

TEFLON 
6. Σο αξονάκι χειριςμοφ ςφαίρασ κα εφαρμόηει απόλυτα ςτθν αντίςτοιχθ εγκοπι και κα αντζχει 

ςε ροπι τουλάχιςτον 5 χιλιογραμμόμετρα. 
7. Σο μικοσ του ςπειρϊματοσ του κοχλία ςφςφιξθσ τθσ ςφαίρασ κα είναι τουλάχιςτον¾ τθσ 

διαμζτρου του ςπειρϊματοσ, ενϊ ο κοχλίασ κα ςυγκολλάται επιπλζον με κατάλλθλθ κόλλα, 
ϊςτε να μθν επιτρζπεται ευχερϊσ θ αποςυναρμολόγθςι του. 

8. Ο χειριςμόσ των ςφαιρικϊν βαλβίδων κα γίνεται με μανζλα. 
9. Όλεσ γενικά οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ δεν κα παρουςιάηουν ελαττϊματα 

χφτευςθσ, κατεργαςίασ, κλπ.. 
10. Οι δικλείδεσ κα ζχουν ςπείρωμα κθλυκό αρςενικό κατά ISO 228. 
11. Η διάμετροσ τθσ οπισ τθσ ςφαίρασ κα είναι θ ονομαςτικι  (full bored). 

 
 
 
 

 
 

14. ΧΤΣΟΙΔΘΡΟ ΦΛΑΝΣΗΟΗΤΜΠΩ (Α/Α 6.19-6.22) 
1. Αντικείμενο  
Οι ςφνδεςμοι προορίηονται για τοποκζτθςθ εντόσ του εδάφουσ και για τθ ςφνδεςθ από τθ μια πλευρά 
ευκζοσ άκρου χαλυβδοςωλινα, αμιαντοτςιμεντοςωλινα ι άλλου τφπου ςωλινα και από τθν άλλθ 
φλάντηασ που είναι ςτο άκρο ςωλινα ι ειδικοφ τεμαχίου ι βάννασ κ.λ.π.. Ακόμα προορίηονται για 
ςφνδεςθ βαννϊν τφπου WAFER.  Η ςφνδεςθ ειδικοφ τεμαχίου - ςωλινα κα γίνεται ομοαξονικά ι υπό 
γωνία αξόνων μζχρι 3ο . 
Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να παρζχουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ τθσ φλάντηασ με ςωλινα ίδιασ 
ονομαςτικισ διαμζτρου αλλά είτε χαλφβδινο, είτε από αμιαντοτςιμζντο, είτε από PVC, είτε χυτοςιδθρό.  

 
2. Σεχνικά χαρακτηριςτικά  
Οι ςφνδεςμοι κα αποτελοφνται από δφο μεταλλικά τεμάχια, ζνα ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ 
και δακτφλιο αγκφρωςθσ. Σο ζνα από τα μεταλλικά τεμάχια του ςυνδζςμου κα φζρει φλάντηα με 
οπζσ ςχιματοσ ελλείψεωσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ τθσ με φλάντηεσ διαφόρων τφπων 
(κατά ΕΝ 1092-2) για τθν ονομαςτικι διάμετρο τθσ φλάντηασ. Σο άλλο τεμάχιο κα ζχει διαμόρφωςθ 
τζτοια ϊςτε να είναι δυνατι, μζςω κοχλιϊν-εντατιρων, θ ςφςφιξθ του ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ 

και του δακτυλίου αγκφρωςθσ μεταξφ 2 τεμαχίων του ςυνδζςμου και του ευκζοσ άκρου του ςωλινα. Ζτςι 
κα πρζπει να επιτυγχάνεται απόλυτθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτθν ονομαςτικι πίεςθ 
λειτουργίασ (PN). 
Σο ςφςτθμα αγκφρωςθσ του αγωγοφ κα εξαςφαλίηει ότι δεν χρειάηεται να χρθςιμοποιθκεί 
εςωτερικά του αγωγοφ μεταλλικόσ ι πλαςτικόσ δακτφλιοσ ενίςχυςθσ για τθν μθ υποχϊρθςθ των 
τοιχωμάτων του αγωγοφ προσ τα μζςα. Σο ςφςτθμα κα αναφζρεται ςτο Σεχνικό φυλλάδιο του 
καταςκευαςτι.  
Θα πρζπει θ προςαρμογι του ςυνδζςμου ςτο ελεφκερο άκρο ςωλινα να γίνεται χωρίσ 
αποςυναρμολόγθςθ του ςυνδζςμου. ε κάκε περίπτωςθ ο ςφνδεςμοσ μετά τθν εφαρμογι, κα 



πρζπει να εξαρμϊνεται πλιρωσ και να επαναχρθςιμοποιείται χωρίσ τθν χριςθ ειδικϊν εργαλείων 
ι αναλϊςιμων υλικϊν. 
 
2. Τλικά Καταςκευήσ :  

 ϊμα και Χλάντηα : Ελατόσ Ψυτοςίδθροσ Σουλάχιςτον GGG40 κατά ΕΝ 1693. 
Σο υλικό των μεταλλικϊν μερϊν του ςυνδζςμου κα είναι χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον 
GGG-40 κατά DIN 1693/1-73 ι τφπου 400-12 κατά ISO1083/76 ι DUCTILE IRON GRADE 420/12 κατά BS 
2789/85 ι ιςοδφναμο υλικό. Γενικά τα μεταλλικά τεμάχια κα ζχουν επικάλυψθ εςωτερικά και εξωτερικά 
με 2 τουλάχιςτον ςτρϊςεισ κατάλλθλου πάχουσ με ςυνκετικό επίχριςμα υψθλισ αντοχισ ςε κροφςθ, 
διάβρωςθ, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και κα είναι κατάλλθλο για χριςθ με πόςιμο νερό και 
τοποκζτθςθ των ςυνδζςμων υπό το ζδαφοσ π.χ. εποξεικι ςτρϊςθ μετά από υπόςτρωμα (PRIMER) 
ψευδαργφρου,  ι πολυουρεκάνθ, ι RILSAN NYLON 11 ι ιςοδφναμο ι καλφτερο υλικό. Πριν τθν επικάλυψθ 
κα πρζπει να ζχει προθγθκεί αμμοβολι  Για τθ διάκριςθ τθσ κλάςθσ πίεςθσ των ηθτοφμενων εξαρτθμάτων 
πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ ανεξίτθλθ ςιμανςθ όπου να αναγράφεται θ ονομαςτικι πίεςθ. Επικυμθτι 
είναι θ χριςθ διαφορετικϊν χρωμάτων ανά κλάςθ πίεςθσ. .Για τισ περιπτϊςεισ που ςτθν ίδια ονομαςτικι 
διάμετρο ςυνδζςμων και  ςτθν ίδια ονομαςτικι διάμετρο φλάντηασ αντιςτοιχοφν 2 περιοχζσ εξωτερικϊν 
διαμζτρων ςωλινων που καλφπτει ο ςφνδεςμοσ, οι ςφνδεςμοι που αντιςτοιχοφν ςτθ μεγαλφτερθ περιοχι 
εξωτερικϊν διαμζτρων κα φζρουν ςε όλα τα μεταλλικά μζρθ εξωτερικά, λευκζσ διαγραμμίςεισ για 
διάκριςθ για διάκριςθ από εκείνουσ τθσ ίδιασ ονομαςτικισ διαμζτρου φλάντηασ και τθσ μικρότερθσ 
περιοχισ εξωτερικϊν διαμζτρων ςωλινων που καλφπτει ο ςφνδεςμοσ.  

 Ελαςτικόσ Δακτφλιοσ τεγανοποίθςθσ :  
Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ κα ζχει διαςτάςεισ και διαμόρφωςθ που κα εξαςφαλίηουν ευχερι 
διζλευςι του εξωτερικά του ςωλινα κατά τθν τοποκζτθςθ, πλιρθ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου ςτθν 
ονομαςτικι πίεςθ (PN 16) λειτουργίασ, αντοχι ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ -10 ο C και +70 ο C, υψθλι 
μθχανικι αντοχι και διατιρθςθ τθσ ελαςτικότθτασ και ςυμπιεςτότθτάσ του κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 
ηωισ τουσ. Σο υλικό  πρζπει να είναι κατάλλθλο για χριςθ με πόςιμο νερό, π.χ.  
EPDM ή ΝBR.  

 Κοχλίεσ –Περικόχλια υγκράτθςθσ διάταξθσ αγκφρωςθσ : 
Κάκε ςφνδεςμοσ κα ςυνοδεφεται και από τουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ 
ςφςφιξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου δια ενόσ μόνο εργαλείου (γερμανικό κλειδί).  
Ο κάκε ςφνδεςμοσ και ςε ότι αφορά το άκρο που δεν ζχει τθ φλάντηα κα ςυνοδεφεται και από τουσ 
αντίςτοιχουσ κοχλίεσ – εντατιρεσ, περικόχλια και ροδζλεσ μονταριςμζνα με τουσ οποίουσ γίνεται θ 
ςφςφιγξθ του ελαςτικοφ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου. Οι κοχλίεσ – εντατιρεσ, τα περικόχλια και οι ανάλογεσ 
ροδζλεσ κα είναι ανοξείδωτα κατά ΕΝ 1.4301. 
Για τθ ςφνδεςθ τθσ φλάντηασ οι ςφνδεςμοι κα ςυνοδεφονται από γαλβανιςμζμουσ κοχλίεσ ςφνδεςθσ 
ποιότθτα 8.8, τα αντίςτοιχα περικόχλια και ροδζλεσ μονταριςμζνα κακϊσ και τισ ςτεγανωτικζσ φλάντηεσ 
(GASKETS)  από ελαςτικό GRADE T κατά BS 2494/1986 ι ιςοδφναμο. τθν περίπτωςθ που 
χρθςιμοποιοφνται ενιαίεσ ντίηεσ για τθν ςφνδεςθ τόςο τθσ φλάντηασ όςο και τθσ περιφερειακισ 
ςτεγάνωςθσ του ελαςτικοφ δακτυλίου επί τθσ εξωτερικισ περιμζτρου τθσ ςωλινασ, οι ντίηεσ και τα 
περικόχλια κα είναι ποιότθτασ INOX κατά  ΕΝ 1.4301. 
Οι ςφνδεςμοι κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αγκφρωςθ τθσ δικλείδασ ςτο άκρο του αγωγοφ για πίεςθ 
του δικτφου 16Atm. με μζγιςτο όριο αξονικισ μετατόπιςθσ 5% τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου. 
  
Κάκε ςφνδεςμοσ κα παραδοκεί ζτοιμοσ για χριςθ (μονταριςμζνοσ) και κα φζρει αυτοκόλλθτθ πινακίδα με 
ιςχυρι πρόςφυςθ όπου κα αναγράφονται  

α. PN (ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ) 
β. DN (περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων) 
γ. DN (ονομαςτικι διάμετρο φλάντηασ) 
δ. Αρικμόσ παραγγελίασ 

      Η πινακίδα κα είναι  τζτοιασ καταςκευισ ϊςτε τα ςτοιχεία να μθν αλλοιϊνονται με τθν πάροδο του 
χρόνου κ.λ.π. 

  
 

 

 
 



15.        ΗΩΣΘΡΑ ΠΑΡΟΧΘ ΓΙΑ ΩΛΘΝΕ PE – PVC (Α/Α 6.1-6.3 & 6.25-
6.33) 

Οι ηωςτιρεσ  πρζπει να είναι  προϊόν αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ διαςφάλιςθσ  
ποιότθτασ τθσ ςειράσ  ISO 9001:2008. 
Σο υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των ηωςτιρων κα είναι ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40 ι 50   και κα 
φζρει εξωτερικά και εςωτερικά αντιδιαβρωτικι θλεκτροςτατικι βαφι πάχουσ 150μ. 
Ο ηωςτιρασ  κα αποτελείται από δφο τμιματα: 

 Σο άνω τμιμα φζρει οπι πλιρουσ διατομισ ςε όλο το πάχοσ του με κθλυκό ςπείρωμα 1ϋϋ ι 
2ϋϋ. ε ολόκλθρο το εςωτερικό μζροσ και γφρω από τθν οπι κα είναι προςαρμοςμζνοσ 
ελαςτικόσ δακτφλιοσ κατάλλθλθσ διατομισ και ειδικισ διαμόρφωςθσ, καταςκευαςμζνοσ 
από NBR ι ιςοδφναμο υλικό και ςκλθρότθτασ 60sh, κατάλλθλοσ για πόςιμο νερό, ο οποίοσ 
και εξαςφαλίηει τθν άριςτθ ςτεγάνωςθ τθσ ςφνδεςθσ, ενϊ το κάτω μζροσ είναι και αυτό 
καταςκευαςμζνο από ίδιασ ποιότθτασ χυτοςίδθρο και κα καλφπτεται πλιρωσ με το ίδιο 
ελαςτικό όπωσ και το άνω μζροσ.     

 Οι ηωςτιρεσ  κα  φζρουν διάταξθ ςφςφιξθσ μζςω γαλβανιςμζνων εν κερμϊ ι ανοξείδωτων 
κοχλιϊν και περικοχλίων. Προσ αποφυγι υπερβολικισ ςφςφιξθσ,  κα  υπάρχει ειδικι 
ςχεδίαςθ με διάταξθ τζρματοσ ςτα δφο άκρα του. 

 Οι ηωςτιρεσ  κα είναι ςχεδιαςμζνοι για λειτουργία ςε πίεςθ ΡΝ 16 bar ενϊ θ πίεςθ δοκιμισ 
είναι διπλάςια (32 bar). 

 Σο ςυνολικό πλάτοσ του ηωςτιρα  κα είναι μεγαλφτερο και από τθν ονομαςτικι διάμετρο 
του αγωγοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. 
 

 
 
 
 
 
 

16.        ΧΤΣΟΙΔΤΡΘ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ ΕΛΑΣΙΚΘ ΕΜΦΡΑΞΘ (Α/Α 
6.4-6.8,6.23 & 6.24) 

1. Οι βάνεσ κα είναι χυτοςιδθρζσ, ςφρτου ελαςτικισ ζμφραξθσ, μθ ανυψοφμενου βάκτρου, 
πεπλατυςμζνεσ κατά EN 558-1 (DIN 3202), τφπου F-4, με φλαντηωτά άκρα κατά ΕΝ 1092-2, ι 
με ευκζα άκρα κατά ΕΝ 1171 (DIN 3352 – 4A) και διαμζτρου όπωσ ακριβϊσ αναγράφονται 
ςτο προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

2. Οι βάνεσ προορίηονται για πόςιμο νερό, για τοποκζτθςθ εντόσ εδάφουσ, με χειριςμό με 
ειδικό κλειδί μζςω φρεατίου βάνασ. τισ βάνεσ κα πρζπει να είναι ζτοιμθ θ κατάλλθλθ 
υποδοχι ςτο βάκτρο με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα, για να ςυνδεκεί θ ντίηα χειριςμοφ 
τθσ, χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ τιμισ τθσ. τθν προςφερόμενθ δθλαδι τιμι τθσ βάνασ, 
κα ςυμπεριλαμβάνεται το ςαπϊ (χωρίσ τθ ντίηα χειριςμοφ) με τα μικροεξαρτιματα 
ςτερζωςθσ του για το χειριςμό τθσ βάνασ ςε υπόγεια τοποκζτθςθ, ςφμφωνα με τα 
επιςυναπτόμενα ςχζδιο ςαπϊ ανά διατομι βάνασ.  

3. Σο ςϊμα και το κάλυμμα των βανϊν κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτου τουλάχιςτον GGG40 κατά DIN 1693 ι 400 - 15 κατά ISO 1083 -76 για 
PN 16 bar.  

4. Βαφι των βανϊν  
Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των βανϊν αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και απαλλαγι 
από ςκουριά. Σα ςϊματα των βανϊν μετά από αμμοβολι SAE2 κα επιςτρωκοφν εςωτερικά 
και εξωτερικά με υπόςτρωμα (PRIMER) ψευδαργφρου πάχουσ 50μm.  
Κατόπιν κα βαφοφν με ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ υψθλισ αντοχισ για υπόγεια 
χριςθ π.χ. εποξειδικι βαφι, πολυουρεκάνθ, λικανκρακόπιςα. 



5. Οι κοχλίεσ περικόχλια και ροδζλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
βάννασ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε 
χρϊμιο 11,5%.  

6. Μεταξφ των φλαντηϊν ςϊματοσ και καλφμματοσ κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα 
τουλάχιςτο από EPDM ι NITRILE RUBBER κατά BS ΕΝ 681-1 ι ιςοδφναμο υλικό, κατάλλθλο 
για πόςιμο νερό.  

7. Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ εξωτερικισ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ 
(καλφμματοσ) για τοποκζτθςθ οδθγοφ προςτατευτικόυ ςωλινοσ (PROTECTION TUBE).  

8. Η βάνα κα κλείνει όταν το βάκτρο περιςτρζφεται δεξιόςτροφα. Σο βάκτρο κα είναι 
καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5 %.  
Η ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου κα επιτυγχάνεται με τουλάχιςτο δφο (2) δακτυλίουσ ORINGS 
υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ και κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 60 
βακμϊν Κελςίου, ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο ςτεγανοποίθςθσ που κα εγκρικεί από τθ ΔΕΤΑΚ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα απαιτείται ςφςφιγξθ για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ.  
Η καταςκευι του βάκτρου κα εξαςφαλίηει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και 
διάταξθ ςτεγάνωςθσ.  
Σο περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμμα χαλκοφ 
υψθλισ αντοχισ (π.χ. φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι ανοξείδωτο χάλυβα.  
Θα πρζπει να υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ του περικόχλιου ςτο ςφρτθ, ϊςτε μετά τθν 
αφαίρεςθ του βάκτρου να παραμζνει ςτθ κζςθ του και τα διάκενα μεταξφ ςφρτου και 
περικόχλιου, να είναι τα ελάχιςτα δυνατά.  

9. Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον 
GGG 40 κατά DIN 1693 ι 400-15 κατά ISO 1083-76, για ΡΝ 16, κα είναι αδιαίρετοσ και κα 
είναι επικαλυμμζνοσ με ςυνκετικό ελαςτικό υψθλισ αντοχισ , τουλάχιςτο υψθλισ αντοχισ 
EPDM ι NITRILE RUBBER κατά BS ΕΝ 681-1 ι ιςοδφναμο υλικό, κατάλλθλο για πόςιμο νερό, 
ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι ζμφραξθ (Resilient sealing.) Η κίνθςθ του ςφρτου κα πρζπει 
να γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ οδθγοφσ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ.  

10.  Σο μικοσ των βανϊν κα είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 5752, ςειρά 14 (μικροφ μικουσ) 
και τουσ πίνακεσ 2 και 3 του προτφπου ISO 5996 - 1984.   

11.  Σο ςϊμα των βανϊν κα ζχει και ςτα δυο άκρα φλάντηεσ διαςτάςεων ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 5 του προτφπου ISO 5996 - 1984 ι το πρότυπο ΕΝ 1092-2, εκτόσ εάν ηθτθκεί 
χωρίσ φλάντηεσ, και κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για 
τθν ονομαςτικι διάμετρο ( DN) και πίεςθ (PN), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ, ςιμα, 
επωνυμία καταςκευαςτι και αρικμό παραγωγισ τθσ βάνασ (επί ποινισ απόρριψθσ).  
Ο αρικμόσ παραγωγισ τθσ βάνασ μπορεί να είναι γραμμζνοσ ςε πρόςκετθ κατάλλθλθ 
μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ.  

12.  Οι βάνεσ όταν είναι ανοικτζσ κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ τθ διατομι που 
αντιςτοιχεί ςτθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ, απαλλαγμζνθ εγκοπϊν κλπ ςτο κάτω μζροσ, ϊςτε να αποτρζπεται 
ενδεχόμενθ επικάκθςθ φερτϊν (π.χ. χαλίκι) που κα κακιςτά προβλθματικι τθ ςτεγανότθτα 
κατά το κλείςιμο τθσ βάνασ.  

13.  Οι βάνεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ, το 
κυρίωσ μζροσ τθσ βάνασ δεν κα αποςυνδζεται από τθ ςωλινωςθ και κα επιτρζπεται θ 
αντικατάςταςθ του άνω τμιματοσ (ςφρτθ, βάκτρου κλπ). 

 

 
 
 
 



17.     ΧΑΛΤΒΔΙΝΕ ΦΛΑΝΣΗΕ ΣΡΕΛΕ  ΓΙΑ ΛΑΙΜΟΤ PE (Α/Α 6.9-6.13 & 

6.34-6.35) 
Οι χαλφβδινεσ φλάντηεσ προορίηονται για τθν ςφνδεςθ λαιμϊν PE ςτα φλαντηωτά άκρα δικλείδων 
ελαςτικισ ζμφραξθσ ι χυτοςιδθρϊν εξαρτθμάτων ( γωνίεσ , ταυ ..κλπ). Ορίηεται ωσ πίεςθ 
λειτουργίασ των χαλφβδινων φλαντηϊν οι 16 ατμ .: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.            ΕΛΑΣΙΚΕ ΦΛΑΝΣΗΕ (Α/Α 6.14-6.8 & 6.36-6.38) 
 
Οι ελαςτικζσ φλάντηεσ  κα είναι αντοχισ ςε πίεςθ λειτουργείασ 16 ατμ. , από  κατάλλθλο υλικό 
για επαφι με πόςιμο νερό, ςε διαςτάςεισ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για τθν αντίςτοιχθ 
διάμετρο.  
Θα υποβλθκεί πιςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ για πόςιμο νερό.  
Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ. 
Για τθν παραγωγι των ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ι 
ςυνκετικό ελαςτικό ι μίγμα αυτϊν.  
Σο υλικό πρζπει να είναι αβλαβζσ από τοξικολογικισ άποψθσ και να μθ μεταβάλλει τισ 
οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ. Να είναι επίςθσ ομοιογενείσ και ελεφκεροι εγκλειςμάτων 
αζροσ, ορατϊν πόρων, χαραγϊν και εξογκωμάτων που επθρεάηουν τθν λειτουργία του 
δακτυλίου. Σζλοσ να είναι ςτακεροί ζναντι όλων των ουςιϊν που περιζχονται ςτο νερό. 
 Η μορφι του δακτυλίου πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτεγανότθτα . 

 
 
19.            ΩΛΘΝE PVC ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ  41 (Α/Α 2.1 & 2.2) 

 
Γενικά Χαρακτηριςτικά  
 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα είναι από μθ πλαςτικοποιθμζνο ςκλθρό χλωριοφχο πολυβινφλιο 

χωρίσ πλαςτικοποιθτζσ (U-PVC 100 ) και πρζπει να ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ το πρότυπο 
ΕΛΟΣ 476  

 Οι προςφερόμενοι ςωλινεσ κα είναι τφπου 41 , κατάλλθλοι για λειτουργία ςε Δίκτυα 
αποχζτευςθσ .  

 Οι ςωλινεσ κα παραδίδονται ςε τεμάχια ωφζλιμου μικουσ 6 μζτρων , χρϊματοσ 
πορτοκαλί (RAL 8023) με ενςωματωμζνο ςφνδεςμο τφπου μοφφασ εςωτερικοφ ελαςτικοφ 
δακτυλίου ςτεγανότθτασ .  

Κάκε τεμάχιο κα φζρει τυπωμζνθ λωρίδα με το ςιμα του καταςκευαςτι , τον τφπο του 
υλικοφ U-PVC 100 , τισ προδιαγραφζσ , και τθν εξωτερικι διάμετρο ςε χιλιοςτά . Σα ςτοιχεία 
αυτά κα επιςθμαίνονται ευκρινϊσ επί του ςωλινα με ανεξίτθλο χρϊμα ι ανάγλυφα .  

Θα είναι κατάλλθλα για εγκαταςτάςεισ υπογείων δικτφων αποχζτευςθσ . Θα 
εξαςφαλίηουν μεγάλθ αντοχι ςτθ διάβρωςθ από τισ περιςςότερεσ ουςίεσ (χθμικά , οξζα , 
άλατα , κ.λ.π.) ι απόβλθτα .  

Θα ζχουν : 1) λεία εςωτερικι επιφάνεια ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπουν τθν επικάκιςθ 
διαφόρων ςωμάτων (πουρί ) και να εξαςφαλίηουν καλφτερεσ ςυνκικεσ ροισ και χαμθλζσ 
απϊλειεσ πίεςθσ , 2) μεγάλθ μθχανικι αντοχι ςε εςωτερικά και εξωτερικά φορτία, 4) μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ, 5) δυνατότθτα επαρκοφσ κάμψεωσ ζτςι ϊςτε να ακολουκοφν μικροκακιηιςεισ 
του εδάφουσ λόγω τθσ ευκαμψίασ τουσ 

. Οι ςωλινεσ PVC κα είναι άνευ ραφισ και κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 
ενςωματωμζνουσ ςυνδζςμουσ από το ίδιο υλικό τφπου υποδοχισ (μοφφασ) ςτεφανωμζνουσ 
με ελαςτικοφσ δακτυλίουσ .  

Οι ενςωματωμζνοι ςφνδεςμοι τφπου υποδοχισ (μοφφασ ) , οι ςτεγανομζνοι με ελαςτικοφσ 
δακτυλίουσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ για αυτό τον ςκοπό .  

Σο πάχοσ του τοιχϊματοσ των ενςωματωμζνων ςυνδζςμων τφπου υποδοχισ (μοφφα) , 
ςτεγανομζνων με ελαςτικοφσ δακτυλίουσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον τζτοιο ϊςτε ο 
ςφνδεςμοσ να ανταποκρίνεται ςτισ ίδιεσ απαιτιςεισ αντοχϊν με τον ςωλινα .  

Οι ςωλινεσ κα ςυνοδεφονται από ελαςτικοφσ δακτυλίουσ ςτεγανότθτασ. Για τθν 
παραγωγι των ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ι 
ςυνκετικό ελαςτικό ι μίγμα αυτϊν . Σο υλικό πρζπει να είναι αβλαβζσ από τοξικολογικισ 



άποψθσ και να μθ μεταβάλλει τισ οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ . Οι δακτφλιοι πρζπει 
να είναι βουλκανιςμζνοι και να μθν υφίςτανται αποκείωςθ . Να είναι επίςθσ ομοιογενείσ και 
ελεφκεροι εγκλειςμάτων αζροσ , ορατϊν πόρων , χαραγϊν και εξογκωμάτων που επθρεάηουν 
τθν λειτουργία του δακτυλίου . Η μορφι του δακτυλίου πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτεγανότθτα του ςυνδζςμου .  

 Επί ποινι αποκλειςμοφ Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να προςκομίςει τα παρακάτω :  
1 . Τπεφκυνθ διλωςθ τθν οποία κα αναφζρεται το εργοςτάςιο καταςκευισ των 

προςφερομζνων υλικϊν .  
            2. Σεχνικά Χυλλάδια των προςφερομζνων υλικϊν .  
 
 
ΣΟΙΨΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΕ ΣΟΝ ΧΑΚΕΛΟ ΣΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΠΡΟΧΟΡΑ  
 
1. Επωνυμία καταςκευαςτι.  
2. Σφποσ βάνασ.  
3. Ψϊρα προελεφςεωσ.  
4. Κατάλογοσ για τισ προςφερόμενεσ βάνεσ, όπου κα πρζπει να ςθμειϊνεται ο αρικμόσ ςτροφϊν 
για το πλιρεσ άνοιγμα.  
5. Απϊλειεσ πιζςεωσ ςτο πεδίο λειτουργίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  
  
  

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.  

  
 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 
  
  
 ΜΙΧΑΘΛ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ 
  



 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΙΘ 
ΤΔΡΕΤΘ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ  

ΤΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ :  

Δ/ΝΘ :  

ΣΘΛ :  

FAX :  

Email   :  

 
 

1. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΤΛΙΚΑ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ16  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

3 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ18  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

6 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ22  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ25 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ25  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

7 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

8 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ32  ΘΘΛΤΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

9 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ63 ΑΡΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 50,00   

10 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ Φ63  ΘΘΛΤΚΑ   ΓΙΑ ΡΕ , ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 50,00   

11 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ16 ,ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

12 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ18,ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 100,00   

13 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 3/4 Χ 1/2 ΣΜΧ 100,00   

14 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 3/4 Χ 1 ΣΜΧ 100,00   

15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 1 Χ 1/2 ΣΜΧ 50,00   

16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΤΣΟΛΘ 2Χ1 ΣΜΧ 50,00   

17 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2 ΣΜΧ 100,00   

18 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4 ΣΜΧ 100,00   

19 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 ΣΜΧ 100,00   

20 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1 1/2 ΣΜΧ 50,00   

21 ΔΙΠΛΟΜΑΣΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2 ΣΜΧ 50,00   

22 ΜΟΤΦΑ 2 ΣΜΧ 50,00   



 

 

 

 

3. ΤΛΙΚΑ  ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ  
   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ TEMAXIA ΣΙΜΘ/ TEM ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ63 ΣΜΧ 80   

2 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ75 ΣΜΧ 30   

3 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ90 ΣΜΧ 80   

4 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ110 ΣΜΧ 20   

5 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ125 ΣΜΧ 20   

6 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ140 ΣΜΧ 10   

7 ΘΛΕΚΣΡΟΜΟΤΦΑ Φ160 ΣΜΧ 15   

8 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 40   

9 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 40   

10 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ75 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 20   

11 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ75 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 20   

12 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 35   

13 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 35   

14 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

15 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

16 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

17 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

18 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ140 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 5   

19 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ140 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 5   

20 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 45 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

21 ΘΛΕΚΣΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 90 ΜΟΙΡΕ ΣΜΧ 10   

23 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 1/2 Α-Θ ΣΜΧ 100,00   

24 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 3/4 Α-Θ ΣΜΧ 100,00   

25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΓΩΝΙΑ 1 Α-Θ ΣΜΧ 100,00   

26 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 1 ΣΜΧ 100,00   

27 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 2 ΣΜΧ 50,00   

28 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 3/4 ΣΜΧ 100,00   

29 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Α-Θ 1/2 ΣΜΧ 100,00   

30 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ Φ32 ΣΜΧ 100,00   

31 ΣΑΦ Φ32 ΣΜΧ 30,00   

32 ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΑΚΑΜΠΙΑ Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΜΧ 300,00   

33 ΣΑΠΑ 1/2 ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 200,00   

34 ΣΑΠΑ 3/4 ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 300,00   

35 ΣΑΠΑ 1'' ΑΡΕΝΙΚΘ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΘ ΣΜΧ 100,00   

36 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 1/2 ΣΜΧ 100,00   

37 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 3/4 ΣΜΧ 100,00   

38 ΒΑΝΑ ΜΕ ΣΙΜΟΝΙ 1'' ΣΜΧ 100,00   

39 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΣΘΛΕΚΟΠΙΚΟ 3/4 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΜΧ 250   

40 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΔΙΑΚΟΠΣΘ  3/4 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΠΕΛΑΣΟΤ ΣΜΧ 250   

41 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΝΔΕΜΟ ΓΙΑ ΡΕ Φ63ΡΝ 16 atm. ΣΜΧ 20   

42 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 2 ΣΜΧ 15   

43 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 2 1/2 ΣΜΧ 15   

44 
ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Θ-Θ 3 

                             
ΣΜΧ 5   

  ΤΝΟΛΟ       

 

2. ΩΛΘΝΕ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ/ΣΕΜ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 
ΩΛΘΝΑ 41 ΚΟΚΚΙΝΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ Φ160 (ΒΕΡΓΕ ΣΩΝ 6 
ΜΕΣΡΩΝ) ΣΜΧ 15   

2 
ΩΛΘΝΑ 41 ΚΟΚΚΙΝΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ Φ200 (ΒΕΡΓΕ ΣΩΝ 6 
ΜΕΣΡΩΝ) ΣΜΧ 8   

 

ΤΝΟΛΟ   23   



22 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ63ΧΦ75 ΣΜΧ 10   

23 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ75ΧΦ90 ΣΜΧ 10   

24 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ63ΧΦ90 ΣΜΧ 20   

25 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ110ΧΦ90 ΣΜΧ 10   

26 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ125Χ110 ΣΜΧ 5   

27 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ140ΧΦ125 ΣΜΧ 5   

28 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ160ΧΦ140 ΣΜΧ 5   

29 ΘΛΕΚΣΡΟΤΣΟΛΘ Φ160ΧΦ90 ΣΜΧ 10   

30 ΛΑΙΜΟ Φ63 ΣΜΧ 35   

31 ΛΑΙΜΟ Φ75 ΣΜΧ 25   

32 ΛΑΙΜΟ Φ90 ΣΜΧ 35   

33 ΛΑΙΜΟ Φ110 ΣΜΧ 20   

34 ΛΑΙΜΟ Φ125 ΣΜΧ 10   

35 ΛΑΙΜΟ Φ140 ΣΜΧ 10   

36 ΛΑΙΜΟ Φ160 ΣΜΧ 15   

37 ΘΛΕΚΣΡΟΣΑΠΑ Φ 63 ΣΜΧ 25   

38 ΘΛΕΚΣΡΟΣΑΠΑ Φ 90 ΣΜΧ 25   

39 ΣΑΦ Φ90Χ63 ΣΜΧ 5   

40 ΣΑΦ Φ160Χ90 ΣΜΧ 5   

41 ΣΑΦ Φ160Χ110 ΣΜΧ 5   

42 ΣΑΦ Φ90Χ90 ΣΜΧ 5   

43 ΣΑΦ Φ63Χ63 ΣΜΧ 5   

44 ΣΑΦ Φ160Χ160 ΣΜΧ 5   

 

ΤΝΟΛΟ   535   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΩΛΘΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ/Μ.Μ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 10 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 300   

2 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300   

3 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ90 10 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300   

4 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ90 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ  300   

5 ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ22 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 100   

6 ΠΟΛΤΙΑΘΤΛΕΝΙΟ Φ32 16 ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ΜΕΣΡΑ 300   

7 
ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ Φ63 16ΑΣΜΟΦΑΙΡΕ ςε ευθφγραμμα 
τμήματα ΜΕΣΡΑ 100   

  ΤΝΟΛΟ   1600   

 

5.ΧΑΡΕ  ΟΜΒΡΙΩΝ  
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ TEMAXIA ΣΙΜΘ/TEM. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΧΑΡΕ ΟΜΒΡΙΩΝ C 250 ΕΝ 124 60Χ96 ΣΜΧ 20   

2 ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΘ ΧΑΡΑ ΣΜΧ 2   

 

ΤΝΟΛΟ   22   



 

 

 

 

 

 

6. ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ /TEM. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ63Χ1 ΣΜΧ 90   

2 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ75Χ1 ΣΜΧ 30   

3 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ90Χ1 ΣΜΧ 82   

4 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ50 ΣΜΧ 20   

5 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ65 ΣΜΧ 20   

6 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ 75 ΣΜΧ 20   

7 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ80 ΣΜΧ 40   

8 ΒΑΝΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ ΦΛΑΝΣΗΩΣΘ Φ100 ΣΜΧ 10   

9 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ50 (4 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 40   

10 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ65 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

11 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ75 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 25   

12 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ80 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 70   

13 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ100 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 20   

14 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ50 (4 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

15 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ65 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 70   

16 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ75 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

17 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ80 (8ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

18 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ100 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

19 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 88-103 ΣΜΧ 20   

20 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 59-72 ΣΜΧ 20   

21 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 100-130 ΣΜΧ 20   

22 ΦΛΑΝΣΗΟΗΙΜΠΩ 69-90 ΣΜΧ 20   

23 ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΒΑΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΘΚΟ ΣΜΧ 50   

24 ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΒΑΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΘΚΟ ΣΜΧ 50   

25 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ63Χ2 ΣΜΧ 10   

26 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ75Χ2 ΣΜΧ 5   

27 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ90Χ2 ΣΜΧ 20   

28 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ110Χ1 ΣΜΧ 10   

29 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ110Χ2 ΣΜΧ 5   

30 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ125Χ1 ΣΜΧ 5   

31 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ125Χ2 ΣΜΧ 5   

32 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ160Χ1 ΣΜΧ 10   

33 ΗΩΣΘΡΑ ΧΤΣΟΙΔΘΡΑ Φ160Χ2 ΣΜΧ 10   

34 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ125 ΣΜΧ 10   

35 ΦΛΑΝΣΗΑ ΧΑΛΤΒΔΙΝΘ ΣΡΕΛΛΘ Φ150 ΣΜΧ 25   

36 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ125 (8ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 30   

37 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ150 (8 ΣΡΤΠΕ) ΣΜΧ 50   

38 ΦΛΑΝΣΗΑ ΕΛΑΣΙΚΘ  Φ200  ΣΜΧ 20   

39 ΦΡΕΑΣΙΟ ΒΑΝΩΝ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΜΕΓΑΛΘ  ΣΜΧ 50   

40 ΦΡΕΑΣΙΟ ΒΑΝΩΝ (ΚΑΜΠΑΝΑ)ΜΙΚΡΘ ΣΜΧ 100   

 

ΤΝΟΛΟ   1332   
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7. ΦΡΕΑΣΙΑ ΤΔΡΕΤΘ 
    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ/ΣΕΜ. ΔΑΠΑΝΘ 

1 ΔΙΠΛΟ ΣΤΠΟΤ ΕΤΔΑΠ ΣΜΧ 100 
 

 

  ΤΝΟΛΟ 
 

100    


