
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Σελίδα 1 από 15 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»     
Αριθ. Μελέτης:  28/2016 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»     

CPV: 44160000-9 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 75.193,64  €. 
(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Τεχνικές Προδιαγραφές  
- Προϋπολογισµός 
- Έντυπο προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017»     
 
     
Αριθ. Μελέτης:  28/2016 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια πλαστικών σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων  και θα 
χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, επεκτάσεις του 
δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και την αποκατάσταση βλαβών. 
 

• Χρονική διάρκεια σύµβασης, από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος.    
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της  προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 93.240,11 ευρώ µε 
Φ.Π.Α. 24%. (75.193,64 ευρώ προ ΦΠΑ) και θα βαρύνει πιστώσεις του οικονοµικού έτους 
2017-2018 (Τα 45.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ του προϋπολογισµού για το 2017 και τα υπόλοιπα 
το 2018) και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΘ. 

 
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής της. 
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, γίνεται 

κλήρωση µεταξύ τους. 
 

Η προµήθεια  θα εκτελεστεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και τον Ν. 3463/2006 περί 
«Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» σε συνδυασµό µε την αρ. 2 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 
2037/11-01-2007) του ΥΠ.ΕΣ., του Ν 4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) της 11543/26-03-2013 
ερµηνευτικής εγκυκλίου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα ‘’ Καλλικράτης’’. 

 

 
 
 
 
 

 
Θέρµη, 15/12/2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

     ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 15/12/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

ΠΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»         
Αριθ. Μελέτης:  28/2016 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1° 

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης 
προµηθειών διέπεται από τις διατάξεις:  
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».   

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του 

Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το 

Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο».  

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Τρόπος εκτέλεσης της  προµήθειας-κριτήριο ανάθεσης 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Σελίδα 4 από 15 

 
Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η 
∆ΕΥΑ Θέρµης.  
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παραλαβή υλικών 
 
Η παραλαβή του υλικού θα γίνει τµηµατικά σε δώδεκα ( 12 ) µήνες και θα αρχίσει αµέσως µετά 
την υπογραφή της σύµβασης.  
Η ∆ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα να µην εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες ή και να αυξοµειώσει 
τις ποσότητες χωρίς τη µεταβολή του ποσού της σύµβασης. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να 
παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της 
και κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου οργάνου της ∆ΕΥΑΘ υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες 
και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της δαπάνης.  
Ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης η παράδοση των ειδών της προµήθεια θα γίνεται 
(εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την παραγγελία) στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η 
µεταφορά θα γίνει µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή, αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση 
µε τη ∆ΕΥΑΘ. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, εντός της από της ιδίας οριζόµενης 
προθεσµίας, η ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Θέρµης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτής τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την 
πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειµένων διατάξεων, η 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται µετά από :  

α) µακροσκοπικό έλεγχο ή και 

β) εργαστηριακή εξέταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Τα έξοδα για την εργαστηριακή εξέταση βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προµηθευτής υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει αµέσως µε άλλο κατάλληλο. Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί 
έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν 
κατά την παραλαβή, η ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Θέρµης δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε 
την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 

 
 

Θέρµη, 15/12/2016 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 15/12/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

ΠΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»     
 
     
Αριθ. Μελέτης:  28/2016 

 
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, όπως περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας µελέτης και τις 
ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι καινούρια και 
αµεταχείριστα και θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά και 
εγκρίσεις.  

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της 
συνολικής προσφοράς. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαµβάνονται το σύνολο των δαπανών µεταφοράς του 
εξοπλισµού στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί 
ποινής απόρριψης της προσφοράς τους, για όλα τα επί µέρους εξαρτήµατα που απαρτίζουν 
τη συγκεκριµένη προµήθεια, τα ακόλουθα:  

1. Κατάλογο (πίνακα) µε τα προσφερόµενα υλικά δίπλα στα οποία θα αναγράφεται ο οίκος 
κατασκευής τους και το προσφερόµενο µοντέλο.  

2. Για κάθε είδος, πλήρες τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής.  

3. Για κάθε είδος, αναλυτική τεχνική περιγραφή στην οποία θα αναφέρονται τα ακριβή τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα µε την επωνυµία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη 
στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.  

5. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων 
προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό, το οποίο θα αναφέρεται στην 
κατασκευή των συγκεκριµένων προϊόντων.  

6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προϊόντων ή των 
εξαρτηµάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό  

7. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα για την εγγύηση καλής λειτουργίας των 
προσφερόµενων προϊόντων. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι µικρότερη 
του ενός (1) έτους. 
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8. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση 
αυτή δεν θα είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση θα αφορά τα προσφερόµενα στο 
διαγωνισµό υλικά και θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Ενδεικτικές βεβαιώσεις οµοίων προµηθειών από οργανισµούς ύδρευσης οι οποίες θα 
αναφέρονται σε όµοια µε τα δηµοπρατούµενα προϊόντα και θα αφορούν προµήθειες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία τριετία από το συµµετέχοντα.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για όλα τα είδη της παρούσας µελέτης θεωρούνται 
ως οι ελάχιστες που πρέπει αυτά να πληρούν και δεν αποκλείονται είδη που µπορεί να 
διαθέτουν κάποια ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, εντός όµως του ενδεικτικού τους 
προϋπολογισµού. 

 

3. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Ταυτόχρονα µε την επίδοση των πρωτότυπων εγγράφων των προσφορών κάθε προµηθευτής 
θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί ποινής αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα δείγµατα υλικών:  

• Ένα (1) δείγµα Ηλεκτροµούφας,  

• Ένα (1) δείγµα Σέλλας παροχής µε κοπτικό και  

• Ένα (1) δείγµα Γωνίας 24ο 

Τα δείγµατα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να είναι 100% όµοια µε αυτά που 
προσφέρονται στο διαγωνισµό και αυτά που τελικά θα παραδοθούν.  

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ u-PVC 

Οι σωλήνες θα είναι σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα  

• DIN 8061/8062 

• DIN 19532  

• DIN 19629 και  

• το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9.  

Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό U-PVC, ονοµαστικής πίεσης 10/ 16bar 
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού), κατάλληλοι για 
µεταφορά πόσιµου νερού.  
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Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.   

Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται µεταξύ τους µε ενσωµατωµένους 
συνδέσµους τύπου µούφας, οι οποίοι σύνδεσµοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώµατος µε το 
σωλήνα, τις  ίδιες αντοχές και θα συµφωνούν απόλυτα µε τις προδιαγραφές.   

Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το DIN8061/8062- ΕΛΟΤ 9.   

Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους σε 
όλη τη σειρά ελέγχων και δοκιµών που ορίζονται από το DIN 8061/8062 - ΕΛΟΤ 9.   

Οι σωλήνες θα προσφερθούν σε ευθεία µήκη των 6m, χρώµατος γκρι σκούρο (RAL 7011) µε 
ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. 

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιµο νερό και µε κανένα τρόπο δεν θα 
βλάπτουν τη δηµόσια υγεία. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που συνοδεύουν τους σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για 
χρήση σε πόσιµο νερό. 

Σε κάθε τεµάχιο σωλήνα U-PVC 100 θα αναγράφονται ευκρινώς µε ανεξίτηλο χρώµα τα κάτωθι: 

• Το σήµα του κατασκευαστή 

• Ο τύπος του υλικού (U-PVC 100) 

• Οι προδιαγραφές  

• Η πίεση λειτουργίας και  

• Η εξωτερική διάµετρος. 

Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 

• να έχουν µικρό βάρος µε αποτέλεσµα την εύκολη µεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση 
τους 

• να έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χηµικών ή άλλων αποβλήτων 

• να είναι απόλυτα  στεγανοί 

• να αντέχουν στη φωτιά και να µη  δηµιουργείται φλόγα  

• να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάµψεως 

• να είναι µη αγώγιµοι στην ηλεκτρική ενέργεια 

• να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 
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• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να µην  επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 
σωµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής 

• να είναι κατασκευασµένοι για υπόγεια εγκατάσταση  και να είναι κατάλληλοι για µεταφορά 
πόσιµου νερού υπό πίεση 

• να έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 

• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο 
δίκτυο υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση. 

Ελαστικοί ∆ακτύλιοι Στεγάνωσης 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης των αγωγών U-PVC 100 θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιµο νερό.  

• το υλικό κατασκευής τους δεν θα µεταβάλλει τις ιδιότητες του νερού 

• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγάνωση 

• να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό 

• να είναι βουλκανισµένοι. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα, στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και για τη προστασία τους 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες) θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασµένους και άριστα αεριζόµενους αποθηκευτικούς χώρους. 

Οι αγωγοί  που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν ηµεροµηνία 
παραγωγής πέραν του εξαµήνου. 

Επειδή οι αγωγοί  θα χρησιµοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου νερού , µε κανέναν 
τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην προσδίδουν σε αυτό 
οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο να είναι επικίνδυνο για 
την υγεία. 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των ελαστικών δακτυλίων των 
προσφερόµενων σωλήνων εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

 

4.2. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΕ80 
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Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, δεύτερης γενιάς, 
ΡΕ80, MRS8 ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10bar, κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού. 

Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 
20οC.  

Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση. 

Στοιχεία όπως η ονοµαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (MeltFlowIndex) της 
πρώτης ύλης, η επιτρεπόµενη τάση τοιχώµατος (σ) της πρώτης ύλης και τα αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων σωλήνων, θα περιλαµβάνονται στην προσφορά.  

Το χρώµα των σωλήνων ΡΕ θα είναι µπλε µε αντηλιακή προστασία. 

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωµένα αντιδιαµετρικά ανά µέτρο σωλήνα σε βάθος 
µεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm µε ανεξίτηλο χρώµα και ύψος χαρακτήρων τα κάτωθι: 

• Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ» 

• Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση 

• Ονοµαστική διάµετρο Χ πάχος τοιχώµατος 

• Όνοµα κατασκευαστή 

• Χρόνο και παρτίδα παραγωγής 

• Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 

Επίσης οι σωλήνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 

• να έχουν µικρό βάρος µε αποτέλεσµα την εύκολη µεταφορά και τη γρήγορη τοποθέτηση 
τους. 

• να έχουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τη ροή χηµικών ή άλλων αποβλήτων 

• να είναι απόλυτα  στεγανοί 

• να έχουν δυνατότητα επαρκούς κάµψεως 

• να είναι µη αγώγιµοι στην ηλεκτρική ενέργεια 
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• να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 

• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να µην  επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 
σωµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ροής 

• να είναι κατασκευασµένοι για υπόγεια εγκατάσταση  και να είναι κατάλληλοι για µεταφορά 
πόσιµου νερού υπό πίεση. 

• να έχουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 

• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία σύνδεσης τους ανεξάρτητα αν στο 
δίκτυο υπάρχει υποπίεση ή υπερπίεση. 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των προσφερόµενων σωλήνων µε το πρότυπο ΕΝ12201-2 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

 

4.3. ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΡΕ100 

Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο, 3ης γενιάς, ΡΕ100, MRS10, υψηλής 
απόδοσης, ονοµαστικής πίεσης 10/ 16bar (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον πίνακα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού), κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού. 

Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εµφάνισή τους, την αντοχή, τη 
στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερµοκρασία, θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. 

Οι σωλήνες θα έχουν τουλάχιστον 50 έτη χρόνο ζωής και αντοχή στην εσωτερική πίεση, στους 
20οC. 

 Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται σε σειρά ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από το ΕΝ 12201-2. 

Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση. 

Στοιχεία όπως η ονοµαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, ο δείκτης ροής (MeltFlowIndex) της 
πρώτης ύλης, η επιτρεπόµενη τάση τοιχώµατος (σ) της πρώτης ύλης και τα αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόµενων σωλήνων, θα περιλαµβάνονται στην προσφορά.  
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Το χρώµα και τα µήκη των σωλήνων ΡΕ θα είναι σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό µελέτης  και 
θα διαθέτουν αντηλιακή προστασία. 

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα φέρουν τυπωµένα αντιδιαµετρικά ανά µέτρο σωλήνα σε βάθος 
µεταξύ 0,002 mm και 0,15 mm µε ανεξίτηλο χρώµα και ύψος χαρακτήρων τα κάτωθι: 

• Ένδειξη: «ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ» 

• Σύνθεση υλικού και ονοµαστική πίεση 

• Ονοµαστική διάµετρο Χ πάχος τοιχώµατος 

• Όνοµα κατασκευαστή 

• Χρόνο και παρτίδα παραγωγής 

• Ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:   

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων σωλήνων 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των προσφερόµενων σωλήνων µε το πρότυπο ΕΝ12201-2 
εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

 

4.4. ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

• να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιµο νερό.  

• το υλικό κατασκευής τους δεν θα µεταβάλλει τις ιδιότητες του νερού 

• να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγάνωση 

• να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό 

• να είναι βουλκανισµένοι. 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:   

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των προσφερόµενων δακτυλίων. 
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4.5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC 

Τα εξαρτήµατα  θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 
392/444 και τις Γερµανικές προδιαγραφές DIN 8063 τις οποίες θα εφαρµοσθούν σε όλη την 
έκταση αυτών εφ’οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 

Τα προσφερόµενα  εξαρτήµατα  θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για  λειτουργία σε πίεση 
10/ 16bar (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού)και σε 
θερµοκρασία 20οC. 

Τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω  
απαιτήσεις: 

• DIN 8063:  Συνδέσεις και ειδικά τεµάχια για σωληνώσεις πιέσεως από σκληρό PVC 

• DIN 19532:  Σωληνώσεις από µη πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο (σκληρό PVC, 
PVC-U) για δίκτυα πόσιµου νερού. Σωλήνες ειδικά τεµάχια σύνδεσµοι.  

• ΕΛΟΤ 9:  Σωλήνες από θερµοπλαστικά υλικά για την µεταφορά ρευστών. Ονοµαστικές 
εξωτερικές διάµετροι και ονοµαστικές πιέσεις 

• ΕΛΟΤ 392:  Μονοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 

• ΕΛΟΤ 444: ∆ιπλοί σύνδεσµοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 

Τα εξαρτήµατα PVC θα παραδίδονται µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο τύπου µούφας εσωτερικού 
ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση και θα πρέπει να:  

• είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων 
µεταφοράς υγρών υπό πίεση 

• εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα, 
άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα 

• διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων 
σωµάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες 
πίεσης 

• διαθέτουν όσο το δυνατόν µικρότερο βάρος έτσι ώστε να µεταφέρονται και να τοποθετούνται 
εύκολα  

• διαθέτουν µεγάλη µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 

• έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής 

• έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του 
εδάφους λόγω της ευκαµψίας τους  
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• εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σηµεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του  αν υπάρχει 
υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο  

• αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δηµιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται)  

• µην είναι αγώγιµα στην ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα εξαρτήµατα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν 
ηµεροµηνία παραγωγής πέραν του εξαµήνου. 

Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρος ώστε να 
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερµοκρασίες ή από τις άσχηµες 
καιρικές συνθήκες. 

Επειδή τα εξαρτήµατα PVC ύδρευσης θα χρησιµοποιηθούν για την παροχέτευση πόσιµου 
νερού, µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να έχουν νοσηρή επίδραση επί του νερού και να µην 
προσδίδουν σε αυτό οσµή ή γεύση ή χρωµατισµό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάµενο 
να είναι επικίνδυνο για την υγεία. 

Ελαστικοί ∆ακτύλιοι Στεγάνωσης 

Τα εξαρτήµατα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας. 

 Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού. 

Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί φυσικό ή 
συνθετικό ελαστικό ή µίγµα αυτών.  

Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να µη µεταβάλλει τις 
οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό καταλληλότητας της πρώτης ύλης του ελαστικού.  

Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισµένοι και να µην υφίστανται αποθείωση. 

Να είναι επίσης οµοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισµάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και 
εξογκωµάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου. 

Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των 
βακτηριδίων. 

Η µορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του 
συνδέσµου. 

Γενικά για τους ελαστικούς στεγανωτικούς δακτυλίους θα διαλαµβάνονται στην προσφορά οι 
προδιαγραφές που αυτοί θα πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους 
έλεγχος.  

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:   
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• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό της πρώτης ύλης των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό των ελαστικών δακτυλίων των 
προσφερόµενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

4.6. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ/ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

Ηλεκτροεξαρτήµατα/ Εξαρτήµατα ευθέων άκρων 

Τα ηλεκτορεξαρτήµατα(ηλεκτροµούφες – ηλεκτροσύνδεσµοι – σέλες παροχής µε/ χωρίς 
κοπτικό/ µε σπείρωµα) και τα εξαρτήµατα ευθέων άκρων (τάπες, γωνίες, συστολές, λαιµοί και 
ταυ) παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100) χρώµατος µαύρου ή µπλεοµογενοποιηµένο, 
χωρίς προσµίξεις, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12201-01.  

Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 ατµ. και οι διατοµές τους σύµφωνα µε τον πίνακα του 
προϋπολογισµού µελέτης.  

Οι σέλλες µε σπείρωµα θα είναι διαιρούµενες, θα φέρουν ενσωµατωµένη αντίσταση κατάλληλη 
για σύνδεση σωλήνων από ΡΕ100 και θα φέρουν στο πάνω µέρος σπείρωµα από ορείχαλκο. 
Οι σέλλες παροχής µε κοπτικό θα είναι διαιρούµενες, θα φέρουν ενσωµατωµένη αντίσταση 
κατάλληλη για σύνδεση σωλήνων από ΡΕ100 και θα φέρουν στο πάνω µέρος κοπτικό και 
υποδοχή σύνδεσης αγωγού ΡΕ100. Οι σέλλες παροχής χωρίς κοπτικό θα είναι διαιρούµενες, 
θα φέρουν ενσωµατωµένη αντίσταση κατάλληλη για σύνδεση σωλήνων από ΡΕ100 και θα 
φέρουν στο πάνω µέρος υποδοχή σύνδεσης αγωγού ΡΕ100 (γωνιακού τύπου 90ο) 

Η ηλεκτρική αντίσταση των ηλεκτροεξαρτηµάτων θα είναι µονοκαλωδιακή (monofilar) για 
διαµέτρους έως Φ400 και µπορεί να είναι δικαλωδιακή (bifilar) για µεγαλύτερες διαµέτρους και 
θα είναι πλήρως καλυµµένη από ΡE. Οι ακροδέκτες της ηλεκτρικής αντίστασης θα είναι 
προστατευµένοι, ώστε να µην έρθουν σε επαφή µε τον τεχνικό κατά τη διάρκεια της 
συγκόλλησης. Η τάση του ρεύµατος εφαρµογής θα είναι χαµηλή και κατά µέγιστο 42V ώστε να 
είναι ασφαλής η συγκόλληση για τους τεχνικούς. Τα ηλεκτροεξαρτήµαταθα συγκολλούνται 
πλήρως σε µία φάση δηλαδή σε ένα κύκλο χωρίς προθέρµανση.  

Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να συµµορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ 12201-3 
για πόσιµο νερό και θα παράγονται µε την µέθοδο injectionmoulded, αποκλειοµένων των 
εξαρτηµάτων που παράγονται µε άλλες µεθόδους. 

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. 

Τα υπό προµήθεια εξαρτήµατα PE θα πρέπει: 

• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώµατα 

• να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και µετά σε χαρτοκιβώτια  

• να είναι από PE100, SDR 11,16 atm. 

• να έχουν ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10MPa 
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Η πρώτη ύλη των εξαρτηµάτων µε τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε 
εφαρµογές σε επαφή µε πόσιµο νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του σωλήνα και των εξαρτηµάτων. Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιµοποιείται σε κανένα 
στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης. Αναγεννηµένη πρώτη ύλη (secondgrade, 
scraped, recycled) δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Φλάντζες 

Οι φλάντζες θα είναι χαλύβδινες και θα συνοδεύουν τους λαιµούς ΡΕ ευθέων άκρων για την 
εξασφάλιση της σύνδεσης φλαντζωτών εξαρτηµάτων σε δίκτυο ΡΕ. Οι φλάντζες θα πρέπει να 
είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1092-1 ΡΝ16.  

Το υλικό κατασκευής των φλαντζών θα είναι S235JRσύµφωνα µε το ΕΝ10025-02 ή ανώτερης 
ποιότητας (S275, S355 ή S450) και θα προστατεύονται από την οξείδωση µε γαλβάνισµα εν 
θερµώ. Οι ανοχές των διαστάσεων των φλαντζών θα είναι σύµφωνα µε τον πίνακα 22 και τα 
βάρη σύµφωνα µε το παράρτηµα C.4, type 02 του προτύπου ΕΝ1092-1. 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισµού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούµενων στην παράγραφο 2 της παρούσης επί ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από:  

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των προσφερόµενων εξαρτηµάτων µε το πρότυπο ΕΝ12201-
3 εκδοθέν από αναγνωρισµένο ∆ιεθνή οργανισµό. 

Όλα ανεξαιρέτως τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συµπεριληφθούν στην 
πρόσφορα θα είναι, στην Ελληνική γλωσσά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόµιµα 
επικυρωµένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νοµίµως 
επικυρωµένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία γίνονται αποδεκτά και στην 
Αγγλική.  
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