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ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/ 93 /2021 

 

7 Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ, 2021 

ΕΙΔΟΣ  Προμήθεια Υλικού 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 Ανατολική Αττική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 403.225,80 Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 500.000,00 ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ίδιοι πόροι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τρία (3) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Τριάντα έξι (36) μήνες 

 

8 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων) ΣΥΝΟΛΑ 

500.000,00 € 

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

25-7135.016 Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ, 2021 500.000,00 

   

   

   

   

   

   

   

 

9 
 CPV  (Common Procurement Vocabulary) ΣΥΝΟΛΑ 

403.225,80 € 
Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

38411000-9 Υδρόμετρα 90.032,96 € 

43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 299.728,38 € 

44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 13.464,47 € 
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Παράρτημα I. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Βασ. Κωνσταντίνου 47 Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο 213 2000756 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ, 2021 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια υλικών 

Κωδικός CPV: 38411000-9 43328100-9   44161200-8 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : 3 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 
 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ, 2021 που αποτελούν τα 
υλικά και τα αναλώσιμα εκείνα που χρησιμοποιούνται από το Γραφείο Ύδρευσης της Αναθέτουσας Αρχή για την 
επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, δεδομένου ότι το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κρωπίας είναι 
εσωτερικό (ιδιόκτητο) και ο Δήμος έχει την ευθύνη της συντήρησης και της καλής λειτουργίας. 

Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV2008), ως ακολούθως: 

Είδος Προμήθειας 
Κωδικός 
CPV2008 

Ποσό 
τητα 

Ποσό χωρίς ΦΠΑ 

Υδρόμετρα 38411000-9 2.802 90.032,96 € 

Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 43328100-9 38.833 299.728,38 € 

Σωλήνες ύδρευσης 44161200-8 3.708 13.464,47 € 

ΣΥΝΟΛΑ 42.541 403.225,80 € 
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Η σύμβαση διαιρείται σε 3 τμήματα, διότι τα επιμέρους προϊόντα ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία, ως ακολού-
θως: 

TMHMA Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 
Σωλήνες ύδρευσης, ορειχάλκινα και σιδηρά εξαρτήματα σωληνώσεων, εφόδια 
ύδρευσης 

305.192,84 € 

2 Υδρόμετρα 90.032,96 € 

3 Διάφορα υλικά-εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων 8.000,00 € 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, επί των ενδεικτικών τιμών για τα είδη των τμημάτων του 
Προϋπολογισμού ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3. 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός καθαρή αξία: € 403.225,80  ΦΠΑ : € 96.774,19). 

I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 
I.1.2.1. Περιγραφή 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εφοδίων ύδρευσης σχαρών ομβρίων κλπ, 2021 που αποτελούν 
τα εφόδια ύδρευσης, που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από την Αναθέτουσα Αρχή για ύδρευση του Δήμου 
και για την επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστο στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

I.1.2.2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 
Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη: 

 Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα» 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

 Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001). 

(β) Γενικές απαιτήσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, για όλους τους κατασκευαστικούς 
οίκους, για τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, υλικά  τα εξής :  

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ή άλλο αντίστοιχο 

κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016,  με πεδίο εφαρμογής τον συγκεκριμένο υπό προμήθεια 

εξοπλισμό, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι  διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche 

akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), ή του δικτύου IAF (International 

Accreditation Forum). 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερομένων υλικών κατά ομάδες για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Ενναλλακτικά μπορεί να προσκομίσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την απόδειξη της καταλληλότητας. 

3. Τεχνικά φυλλάδια που να φαίνονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά (για να τεκμηριώνεται η προδιαγραφή 

«ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ») 
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(γ) Ειδικές απαιτήσεις 

τμήμα 1 

 

Ορειχάκινα Εξαρτήματα Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα  
Σιδήρου 

Προορισμός  

Τα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού σιδήρου (αγωγό διανομής) και θα εξασφαλίσουν την 
ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής ή θα συνδέουν –επισκευάζουν 
αγωγούς σιδήρου 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Τα ρακόρ θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή 
κατασκευαστική ατέλεια . 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης σωλήνα σιδήρου (ανάγλυφη 
σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Εξωτερική Διάμετρος εφαρμογής εξαρτήματος  . 

Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών 
δηλ: 

 Κέλυφος – Περικόχλιο : Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5. 

 Δακτύλιος αγκύρωσης : Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/8με 
επίστρωση χρωμίου. 

 Δακτύλιος στεγανότητας : NBR, EPDM. 

 Πίεση λειτουργίας : 16 bar  

 Πίεση Δοκιμής : 24 bar 

Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου  

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού σιδήρου και από την άλλη να 
διαμορφώνει απόληξη αρσενικού - θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος. Επίσης με την χρήση των συνδέσμων θα 
μπορεί να γίνεται σύνδεση ή επισκευή αγωγών σιδήρου . 

Εξάρμωση  

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 

Σύνδεση επί του αγωγού σιδήρου 

Η σύνδεση επί του αγωγού σιδήρου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο. Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
η στεγάνωση και η αγκύρωση. 

Προσοχή. 

 Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται εσωτερικά  ή εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου συνδέσμου.  

 Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι επισκευής –συνένωσης  πρέπει να επιτρέπουν την διέλευση του αγωγού καθ’ 
όλο το μήκος τους ώστε να διευκολύνουν την τοποθέτηση τους στους προς επισκευή αγωγούς,δηλ οι 
ορειχάλκινοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να διαθέτουν διάταξη τερματισμού  του αγωγού  στο κέντρο  τους όπως 
διαθέτουν οι απλοί ορειχάλκινοι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι  . 
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Ορειχάλκινα Εξαρτήματα Μονοσωληνίου -Μηχανικής Σύσφιξης    
 (για σωλήνα PE-80)  

Γενικά  χαρακτηριστικά 
Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα τύπου τουμποράματος  θα είναι αρίστης 
κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια . 

Θα είναι κατάλληλα και για χρήση σε σωλήνα με ενίσχυση πυρήνα αλουμινίου. 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης μονοσωληνίου 
(ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Εξωτερική Διάμετρος εφαρμογής εξαρτήματος. 

 

Ειδικά  Χαρακτηριστικά  

 Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 
ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 . 

 

Ορειχάλκινα εξαρτήματα χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης)  

Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα χαλκού θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς 
πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια . 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα χαλκού 
(ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Εξωτερική Διάμετρος εφαρμογής εξαρτήματος. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5   
ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 Το υλικό στεγανοποίησης θα είναι ορείχαλκος ή τεφλόν  ή οτιδήποτε ισοδύναμο .  

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1 . 

 

Ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα  

PE-PVC  

Προορισμός  

Τα ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου PE –PVC (αγωγό 
διανομής) και θα εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής 
ή θα συνδεθούν επί αγωγών PE-PVC της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των 
συνδέσμων. 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά. 

Τα ορειχάλκινα ρακόρ -σύνδεσμοι μηχανικής σύσφιξης PE-PVC θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 
υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 
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Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρακόρ -συνδέσμων μηχανικής σύσφιξης PE-PVC (ανάγλυφη 
σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Εξωτερική Διάμετρος εφαρμογής εξαρτήματος. 

Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου. 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE-PVC και από την 
άλλη να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να συνδέεται επί 
αγωγών PE-PVC της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των συνδέσμων.  
Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE – PVC. 

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της αυτογενούς 
συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 

Ειδικότερα : 

α1. Στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring ) ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 
περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με 
απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου. 

α2. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου που θα αποκλείει την 
αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του δακτυλίου 
αγκύρωσης επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από δακτύλιο αγκύρωσης κατασκευασμένο από ορείχαλκο, 
ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου 
του δακτυλίου αγκύρωσης (  ορείχαλκος ή θερμοπλαστικό υλικό ), μέσω σύσφιξης της εξωτερικής επιφάνειάς 
του από το περικόχλιο σύσφιξης. 

Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές οι οποίες θα 
διεισδύουν εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι 
μικρής επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης 
τους. 

Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην μειώνεται συνολικά η αντοχή του 
αγωγού. 

Προσοχή. 

 Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται εσωτερικά  ή εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου συνδέσμου.  

β. Εξάρμωση  

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 
 
γ. Υλικά κατασκευής  
Σώμα – Περικόχλιο Σύσφιξης: Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5  . 

Δακτύλιος αγκύρωσης : Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/8  ή 
θερμοπλαστικό υλικό (πχ ακετάλη ) . 

Δακτύλιος στεγανότητας : EPDM, NBR  . 

δ. Πίεση Λειτουργίας. 
Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 bar 

ε . Θερμοκρασία λειτουργίας   
Η θερμοκρασία λειτουργίας  του συνδέσμου  θα πρέπει να είναι από 0o C μέχρι  60o C 
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Ορειχάλκινα είδη (Γωνίες, συστολές Αμερικής – Αγγλίας, τάπες, μαστοί  ..κά ) 

Γενικά   
 

Τα Ορειχάλκινα είδη  θα είναι αρίστης κατασκευής,χωρίς πόρους,υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε 
χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα 
των ορειχάλκινων εξαρτημάτων, (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος ): 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο ορειχάλκινου εξαρτήματος. 

 

 

Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) PVC - PN 16  

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 9 και τις Γερμανικές 
προδιαγραφές DIN 8061/8062, DIN 19532, DIN 16929 και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών 
εφ’ οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ 9 δεν 
συμφωνεί προς τις αναφερόμενες παραπάνω Γερμανικές προδιαγραφές, υπερισχύει η διάταξη ΕΛΟΤ 9.  

Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου U-PVC, κατάλληλοι για λειτουργία σε πίεση 16 ατμοσφαιρών, σε 
θερμοκρασία 20 οC.  

α. Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν και οι σύνδεσμοι τους θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω 
απαιτήσεις. 

 DIN 8061 : Σωλήνες από σκληρό PVC Απαιτήσεις ποιότητας δοκιμασίες. 

 DIN 8062: Σωλήνες από σκληρό PVC- Διαστάσεις. 

 DIN 16929: Σωλήνες και πλάκες από σκληρό PVC. Χημική αντοχή. 

 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 

 Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων, χρώματος γκρι σκούρο (RAL 7011) με 
ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. Κάθε τεμάχιο θα 
φέρει τυπωμένη λωρίδα με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού U-PVC, τις προδιαγραφές, την 
πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά θα επισημαίνονται ευκρινώς επί 
του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα. Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων 
ύδρευσης και γενικά δικτύων μεταφοράς υγρών υπό πίεση. Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από 
τις περισσότερες ουσίες (χημικά, οξέα, άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα.  Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια 
έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωμάτων (πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες 
συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες πίεσης.        

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

Θα διαθέτουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία.    

Θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.           

Θα έχουν την δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της 
ευκαμψίας τους.           

Θα αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται).     

Δεν θα είναι αγώγιμα στο ηλεκτρικό ρεύμα.         

Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σημεία συνδέσεως, ανεξάρτητα του αν υπάρχει υπερπίεση ή 
υποπίεση στο δίκτυο.           

Οι σωλήνες που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής.      
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Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να προφυλάσσονται από την 
ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.   

Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μέτρα μαζί με το τμήμα εκείνο 
του σωλήνα το οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου (μούφα ) κατά την εγκατάσταση.  
          

Οι σωλήνες PVC θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους συνδέσμους από το 
ίδιο υλικό τύπου υποδοχής (μούφας) στεφανωμένους με ελαστικούς δακτυλίους.Επειδή οι σωλήνες 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.         
   

Γίνονται δεκτές και προσφορές για σωλήνες PVC που ακολουθούν προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές των 
προηγούμενων παραγράφων, των οποίων προδιαγραφών αντίτυπο θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά 
επί ποινή απαράδεκτου, με μετάφραση των προδιαγραφών αυτών στην Ελληνική.     
     

Η αποδοχή τέτοιων προσφορών είναι δυνητική κατά την απόλυτη κρίση του φορέα που διενεργεί την 
προμήθεια, εφ’όσον οι διάφορες ιδιότητες εν γένει, ο τρόπος ελέγχου και οι δοκιμασίες δεν είναι όμοιες των 
προαναφερομένων προδιαγραφών.Εννοείται ότι κατά την σύγκριση των διαφόρων προσφορών θα ληφθούν 
κατά το δυνατόν υπ’όψιν οι τυχόν διαφορές των προδιαγραφών από αυτές που έχει θέσει η επιτροπή του 
διαγωνισμού.    

Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι τύπου υποδοχής (μούφας), οι στεγανούμενοι με ελαστικούς δακτυλίους πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για αυτό τον σκοπό.    

Το πάχος του τοιχώματος των ενσωματωμένων συνδέσμων τύπου υποδοχής (μούφα), στεγανομένων με 
ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοιο ώστε ο σύνδεσμος να ανταποκρίνεται στις ίδιες 
απαιτήσεις αντοχών με τον σωλήνα.       

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά τους δεν πρέπει να ρίπτονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση τους (ούτε με 
ανατροπή της καρότσας του αυτοκινήτου).     

Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων κατά την 
μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων.      

Οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των σωλήνων θα μεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται με πλατείς 
υφασμάτινους ιμάντες.          

Επί τόπου στην παράδοση οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται 
για αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες.  

Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας σωλήνων 
Οι σωλήνες 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. 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  
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ΜΟΥΦΕΣ –ΜΑΝΣΟΝ- ΓΩΝΙΕΣ  PVC, 16 ATM,  

ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ     

 
1. Γενικά  

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

 
Τα προσφερόμενα  εξαρτήματα  θα είναι τύπου U-PVC 100, κατάλληλα για  
 λειτουργία σε πίεση 16 ατμοσφαιρών , σε θερμοκρασία 20ο C . 
 

2. Ισχύοντες Κανονισμοί 
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: Διπλοί σύνδεσμοι για σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC 

 

Ανοξείδωτες Σέλλες Επισκευής Ολικής Επικάλυψης    

Γενικά χαρακτηριστικά  
Οι σέλλες ταχείας  επισκευής θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα τους και θα είναι κατάλληλες για επισκευή 
διαρροών αγωγών του δικτύου, επιτόπου υπό πίεση 16 ατμ τουλάχιστον χωρίς εκκένωση του νερού από τον 
αγωγό . Οι σέλλες ταχείας  επισκευής προορίζονται για την επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού . Οι 
σέλλες ταχείας  επισκευής θα πρέπει να τοποθετούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού .   

Οι σέλλες ταχείας  επισκευής αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα :  

 Σώμα  

 Γέφυρες σύσφιξης  

 Ελαστικό περίβλημα  

 Κοχλίες  

 Περικόχλια  

Ειδικά χαρακτηριστικά  
α. Οι σέλλες ταχείας  επισκευής θα φέρουν ελαστικό περίβλημα καταλλήλου πάχους με διαμόρφωση άκρων και 
ανάγλυφης επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας .Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο 
που να αποκλείει πλευρικές μετακινήσεις .  

β. Οι σέλλες ταχείας  επισκευής θα περιβάλουν τον σωλήνα και θα τοποθετούνται με τον ευκολότερο και 
ασφαλέστερο τρόπο, κάτω από πραγματικές συνθήκες. 

γ. Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης τους οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί των σελλών 
ταχείας επισκευής και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών ).Οι κοχλίες θα είναι διατομής για διάμετρο Φ120 
και πάνω Μ14 χιλ τουλάχιστον και για διάμετρο κάτω του Φ120  Μ12 χιλ τουλάχιστον . 

δ. Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο τις αξονικές 
δυνάμεις στους κοχλίες  κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας . 
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ε .Στο σπείρωμα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να επάλειψη με ειδικό υλικό προς μείωση των 
τριβών για να αποφεύγεται το << άρπαγμα –στόμωμα>> κατά την σύσφιξη του περικοχλίου . 

ζ. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές 
παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στη 
στεγανωτική ικανότητα του . 

η. Οι σέλλες ταχείας επισκευής θα είναι κατάλληλες για ορισμένη περιοχή εξωτερικών διαμέτρων σωλήνων περί 
την ονομαστική, θα έχουν ελάχιστο μήκος που καθορίζεται στην διακήρυξη . 

Υλικά κατασκευής   
1. Σώμα συγκράτησης : ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304 το οποίο θα φέρει εσωτερικά σε ολόκληρη την 

επιφάνεια του ελαστικό στεγανοποίησης (περίβλημα),   ΝBR, EPDM  . 

2. Το ελαστικό στεγανοποίησης (περίβλημα) θα φέρει σε ολόκληρη την εφαπτόμενη επιφάνεια με τον 
σωλήνα ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία θα μεγιστοποιεί την αγκύρωση του εξαρτήματος στον 
αγωγό. 

3. Γέφυρες σύσφιξης : ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304. 

4. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης : Μίας πλευράς (single band) ή δύο πλευρών (double band)  

5. κοχλίες & περικόχλια : Ανοξείδωτος χάλυβας 

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

 

 
Σέλλες επισκευής, μερικής επικάλυψης Μονού αρμού 

Οι ζώνες επισκευής θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια. 

Οι γενικές προδιαγραφές των υλικών είναι: 

1. Σώμα συγκράτησης: ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304 και θα φέρει εσωτερικά τουλάχιστον κατά το ήμισυ 

της εφαπτόμενης επιφάνειας του ενιαίο (χωρίς ραφή) λάστιχο, κατασκευα-σμένο από ΝBR, EPDM ή 

οποιοδήποτε ισοδύναμο, κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

2. Γέφυρες σύσφιξης: Ελατός Χυτοσίδηρος κατά AFNOR 400 -12 ή ανοξείδωτος χάλυβας 

3. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης: Μονού Αρμού 

4. Βίδες & περικόχλια: Ανοξείδωτος χάλυβας. 

5. Μέγιστη Πίεση λειτουργίας: 16 bar. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ επί ποινή αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν μαζί με 

την προσφορά τους τα παρακάτω Οδηγίες χρήσης- εγκατάστασης των ζωνών επισκευής. 

1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστικού περιβλήματος για χρήση σε πόσιμο νερό.  

2.  Χημική ανάλυση κράματος για το σώμα, γέφυρες, βίδες & περικόχλια. 

 
Κολλάρα επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ –χχ (ανοξείδωτα πριτσίνια - βίδες ) - μήκος 

120χιλ 

Γενικά  

Τα κολλάρα επισκευής θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια. 

Οι γενικές προδιαγραφές των υλικών είναι: 

1. Σώμα συγκράτησης: ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI  304 πάχους 0,4 χιλ . 

2. Μήκος ζωνών επισκευής:>120 χιλ  

3. Στήριξη γεφυρών σύσφιξης: Μίας πλευράς (single band)  
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4. Βίδες & περικόχλια: Ανοξείδωτος χάλυβας - Μ8 . 

5. Μέγιστη Πίεση λειτουργίας: 16 bar   

Σωλήνας  (PE) - PN 16, SDR11 

1. Γενικά  
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) για χρήση σε 
δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας 16 bar τουλάχιστον  και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (pe)>> . 
 
2. Πρώτη ύλη  
 
2.1 Γενικά  
 
Η πρώτη ύλη  από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες θα έχει την μορφή ομογενοποιημένων κόκκων από 
ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους . 
 
Τα πρόσθετα είναι ουσίες ( αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ ) ομοιόμορφα 
διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή συγκόλληση και χρήση των σωλήνων . 
Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά 
την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια ) ή την έκθεση τους στις 
καιρικές συνθήκες. 
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 
θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Υλικό  από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείτε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης . 
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή των σωλήνων θα είναι μπλε . 
 
2.2  Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού PE  
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας PE-100 (MRS 10) σύμφωνα με το πρότυπο  EN 12201 part 1 : 
General . 
Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού με φορτίο 5 
kg. στους 190ο C θ α κυμαίνεται από MFR 190/5 = 0,2 ως 1,3 γρ. / 10 λεπτά, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο διεθνή πρότυπο ISO 1133. 
 
2.3  Απαραίτητα Πιστοποιητικά  πρώτης ύλης  
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 . 
 
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο Κρωπίας τον Πίνακα 2 του πρότυπου ΕΝ 
12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη 
ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο ΕΝ 12201 part 1. 
 
Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προμηθευτή, επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική 
γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά :  

 παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης . 

 τα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (PE100). 

 Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR - Melt mass flow rate ) του υλικού . 

 Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή (MRS  -minimum required strength) . 
 

3. Σωλήνες PE 
 
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά  των Σωλήνων . 
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από 
αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά 
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ή άλλου είδους ανομοιογένειας .Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος 
του . 
Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα . 
Από το ΕΝ 12201-2 : 2003 καθορίζονται οι διαστάσεις οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις όσον αφορά την 
εξωτερική διάμετρο και το πάχος του σωλήνα .Οι σωλήνες θα παράγονται σε ευθύγραμμα μήκη 6 m (διατομές 
μεγαλύτερες από Φ125) ή σε ρολό των 100 m. 
Οι σωλήνες με ονομαστική διάμετρο από Φ125 και κάτω πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της 
τεχνικής του «squeeze – off». 
 
3.2  Γενικά χαρακτηριστικά  των Σωλήνων . 
Οι σωλήνες για την μεταφορά πόσιμου νερού θα είναι χρώματος μπλε και μαύρου  και ανάλογα με την 
ονομαστική διατομή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική διατομή και πάχος 
τοιχώματος που ορίζονται στο σχέδιο ΕΝ 12201 part 2 : pipes, τηρώντας πάντα τις επιτρεπόμενες ανοχές . 
 
Οι σωλήνες θα έχουν λόγο τυπικής διάστασης (σχέση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου με πάχος τοιχώματος 
σωλήνα ) SDR –Standard dimension ratio σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 ως εξής :  

 Για σωλήνες από υλικό PE 100, PN16, SDR11 . 
 

3.3 Σήμανση . 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης, τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκος σωλήνα σε βάθος 
μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm,με ανεξίτηλο μαύρο χρώμα .Το ύψος των χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 10 
mm. 
O κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα σε διάστημα ενός 
μέτρου,τα παρακάτω στοιχεία :  
 

 Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-100 /PN 16) . 

 Ονομαστική διάμετρος Χ, ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ110 Χ 6,6). 

 Όνομα κατασκευαστή . 

 Χρόνος και παρτίδα κατασκευής . 

 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS . 
 
3.4 Έλεγχοι, δοκιμές και απαιτούμενα πιστοποιητικά . 
 
Εργοστασιακός έλεγχος /δοκιμές :  
 
Ο κατασκευαστής σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και να εκτελέσει όλους τους 
ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο EN 12201 στους παραγόμενους σωλήνες για να 
εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες 
αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές μεταβολές . 
 
Ο Δήμος Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους 
εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο 
συνεργάτη της . 

Εργοταξιακός έλεγχος  

Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες κλπ . Θα ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής 
διατομής (ovality) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 12201 part 2 . 
 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα  τεχνική προδιαγραφή στον Δήμο 
Κρωπίας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να αποφασίσει για 
την καταλληλότητα ή μη των σωλήνων .Σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της 
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα αναφέρει  
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα :   
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α. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο μετρημένος δείκτης ροής τήγματος    (MFR ) 190/5 της 
κάθε παρτίδας, και την τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής των σωλήνων . 
Επισημαίνεται ότι ο μετρημένος δείκτης ροής τήγματος  (MFR ) της κάθε παρτίδας δεν μπορεί να έχει απόκλιση 
μεγαλύτερη από 0,2 γρ /10 λεπτά από τον αντίστοιχο MFR 190/5 της πρώτης ύλης . 
β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του  πρότυπου ΕΝ 12201 part  2 .   
Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο Κρωπίας  τον Πίνακα 3 του προτύπου ΕΝ 
12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι οι σωλή-
νες τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 . 
 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE-100, SDR 11,PN16 

1. Γενικά χαρακτηριστικά  
Τα  εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ), ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ( 
SDR11) σύμφωνα με το πρότυπο  EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο <<Plastic piping systems for water supply –
Polyethylene (pe)>> . 
 
2. Πρώτη ύλη  
2.1 Γενικά  
Η πρώτη ύλη  από την οποία θα παράγονται τα εξαρτήματα  θα έχουν την μορφή ομογενοποιημένων κόκκων 
από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους . 
Τα πρόσθετα είναι ουσίες ( αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ ) ομοιόμορφα 
διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή συγκόλληση και χρήση των σωλήνων . 
Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά 
την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια ) ή την έκθεση τους στις 
καιρικές συνθήκες. 
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 
θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Υλικό  από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείτε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης . 
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή των εξαρτημάτων  θα είναι μαύρο ή μπλε . 
 
3. Ειδικά χαρακτηριστικά  
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ –  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ  

 Κάθε εξάρτημα θα φέρει επί αυτού ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode) . Γίνεται αποδεκτό ο γραμμωτός 
κώδικας να είναι σε κάρτα η οποία θα συνοδεύει το εξάρτημα . 

 Στην μαγνητική  ταινία ή στην κάρτα δεδομένων που ως ανωτέρω συνοδεύει το εξάρτημα θα πρέπει να 
αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που τα αφορούν (διάμετρος,SDR11,PE 100,χρόνος θέρμανσης ..κλπ) .  

 Θα πρέπει να συγκολλούνται πλήρως σε μία φάση (δηλαδή κύκλο χωρίς προθέρμανση ) . 

 Θα φέρουν δείκτη ολοκλήρωσης της τήξης για τον οπτικό έλεγχο της συγκόλλησης . 

 Η τάση του ρεύματος εφαρμογής θα πρέπει να είναι χαμηλή ώστε να είναι ασφαλής η συγκόλλησης για 
τους τεχνικούς . 

 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. 

Στις προσφορές θα αναφέρονται σαφώς ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρία, οι διαστάσεις και οι ανοχές των 
εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους, που θα είναι συνημμένοι στην προσφορά. 
Κάθε εξάρτημα θα πρέπει  να είναι χωριστά συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα για προστασία . 
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Β. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ)   
 

 Τα εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν και θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση αγωγών πολυαιθυλενίου 
HDPE με την μέθοδο της μετωπικής συγκόλλησης (butt –fusion) .Τα εξαρτήματα αυτά θα έχουν την 
δυνατότητα να συνδεθούν εναλλακτικά και με ηλεκτρομούφα. 

 Οι διαστάσεις, πάχος τοιχωμάτων, ανοχές, δοκιμές, έλεγχοι και πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων θα 
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές . 

 
4. Παράδοση  
Τα εξαρτήματα κατά την παράδοση τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων που θα 
καλύπτουν τα εξής: 

 Ονομαστική πυκνότητα πρώτης ύλης 

 Ονομαστική πυκνότητα υλικού που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα 

 Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης 

 Σύνθεση πρώτης ύλης 

 Μεταβολών μετά από θερμική επεξεργασία 

 Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών 
 
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές που  έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης 
παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο. 
Η Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία για όλους τους παραπάνω ελέγχους διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους 
ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της  
Στις προδιαγραφές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές των οποίων τις απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριμένα 
εξαρτήματα έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται με την 
προσφορά 
Η Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής 
 
 

 

Ζωστήρας  Παροχής Χυτοσιδηρές  με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και βίδες) για 
σωλήνα PE/PVC 

ΓΕΝΙΚΑ  

Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και κατάλληλοι για 
εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του Δικτύου Ύδρευσης  αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου. 
Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 

 Άνω Τμήμα 

 Κάτω Τμήμα 

 Ελαστικός Δακτύλιος 

 Κοχλίες 
Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό σπείρωμα BSP, 
διαμέτρου   ¾’’,  1 & 2’’ . 
 
Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατομής, το οποίο και εξασφαλίζει 
τη στεγανότητα της σύνδεσης. Το ελαστικό θα είναι κατασκευασμένο βάση του πρότυπου ΕΝ 681 -1 και θα 
φέρει την παρακάτω σήμανση (άρθρο 10 - ΕΝ 681-1 ) :  

1. Ονομαστικό Μέγεθος  
2. Ταυτότητα παραγωγού  
3. Τον αριθμό αυτού του προτύπου ΕΝ 681-1 με τον τύπο εφαρμογής και την κατηγορία σκληρότητας ως 

κατάληξη, ήτοι ΕΝ 681-1/WA /70 . 
4. Το τρίμηνο και το έτος παραγωγής . 
5. Την αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία (L) εάν χρειάζεται, ήτοι WAL . 
6. Την αντοχή σε έλαιο (Ο) εάν χρειάζεται, ήτοι WCO . 
7. Την συντομογραφία για το ελαστικό, ήτοι EPDM. 
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8. Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο 
τμήματά του. 

 
Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm. 
 
Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή 
ισχύουν τα εξής: 

 Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. 

 Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 

 Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
 Το πλάτος της σέλλας επισκευής PE & PVC θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του 

αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί. 

Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι χυτοσίδηρος της κλάσης GGG-50/40 
κατά ΕΝ 1563. 
Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλε κατάλληλης για πόσιμο 
νερό και πάχους 250 μm. 
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού δακτυλίου θα είναι EPDM και είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό . 
Το υλικό κατασκευής των κοχλίων και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας.  
Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε χυτοσιδηρό εξάρτημα θα φέρει ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων : 

 Επωνυμία κατασκευαστή  

 Ονομαστική διάμετρο  

 Ονομαστική πίεση  

 Υλικό κατασκευής  

 
Σύνδεσμος Ζυμπώ νέου τύπου - μεγάλου εύρους,  

 Εύρος, PN16  

1. Αντικείμενο  

Οι σύνδεσμοι Ζυμπώ Νέου Τύπου θα έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλοι για ενώσεις αγωγών  
PVC, Χάλυβα,Αμιάντου (εξαιρείται το πολυαιθυλένιο)  με αγωγούς αντιστοίχων υλικών εξασφαλίζοντας την 
απαραίτητη υδατοστεγανότητα.  
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Γενικά Χαρακτηριστικά. 
 
Οι σύνδεσμοι μεγάλου εύρους θα διαθέτουν διάταξη σε κάθε πλευρά, η οποία θα εξασφαλίζει στεγανοποίηση  
στα άκρα των αγωγών για πίεση του δικτύου 16 ατμ  . 
 
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση στην μία ή και στις δύο πλευρές 
εφαρμογής τους. 
 
Κάθε πλευρά του συνδέσμου θα φέρει ανεξάρτητη διάταξη σύσφιγξης. 

 
Ειδικά Χαρακτηριστικά. 
 
α. Υλικά Κατασκευής : 
 

 Σώμα –δακτύλιοι σύσφιξης : ελατό χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563 

 Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM ή ΝBR , κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα διαθέτουν κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συναρμογή ακόμη 
και σε μη τορνιρισμένα άκρα αγωγών ή άκρα με ανώμαλες επιφάνειες . 

 Κοχλίες –Περικόχλια :  Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας . 

 Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον  
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σελ 63 

   

 
C:\D\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2021\4. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ\1. ΕΦΟΔΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ\1. ΜΕΛΕΤΗ_ΑΑΥ_Ο.Ε\1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΗ_ΜΟΡΦΗ.docx 

 

Εύρος συνδέσμων φλάντα –ζυμπώ, νέου τύπου,μεγάλου εύρους   
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 Bar σε σωλήνα 
με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα . 

 70-90mm / DN 65 

 159-194 mm / DN150 

 200-230 mm/ DN 200 
 
 
 

 

Σύνδεσμος Ζυμπώ νέου τύπου – σύστημα αγκύρωσης και από τις δύο πλευρές -
μεγάλου εύρους  

1. Αντικείμενο  

Οι σύνδεσμοι Ζυμπώ Νέου Τύπου θα έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι κατάλληλοι για ενώσεις αγωγών  
PE, PVC, Χάλυβα,Αμιάντου με αγωγούς αντιστοίχων υλικών εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υδατοστεγανότητα.  
 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Γενικά Χαρακτηριστικά. 
 
Οι σύνδεσμοι μεγάλου εύρους θα διαθέτουν διάταξη με αγκύρωση, η οποία θα εξασφαλίζει στεγανοποίηση  στα 
άκρα των αγωγών (χαλυβδοσωλήνα, αμιαντοσωλήνα,PE, PVC ή άλλου τύπου σωλήνα)  για πίεση του δικτύου 16 
ατμ καθώς και την αξονική απομάκρυνση των συνδεόμενων αγωγών . 
 
Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να επιτυγχάνουν ασφαλή σύνδεση ακόμη και εάν οι αγωγοί που 
συνδέονται παρουσιάζουν γωνιακή απόκλιση μεταξύ τους 80 τουλάχιστον και πλέον στην μία ή και στις δύο 
πλευρές εφαρμογής τους. 
 
Κάθε πλευρά του συνδέσμου θα φέρει ανεξάρτητη διάταξη σύσφιγξης. 

 
ΕΙδικά Χαρακτηριστικά. 
 
α. Υλικά Κατασκευής : 
 

 Σώμα : ελατό χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563 

 Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM ή ΝBR , κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα διαθέτουν κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζεται άριστη συναρμογή ακόμη 
και σε μη τορνιρισμένα άκρα αγωγών ή άκρα με ανώμαλες επιφάνειες . 

 Κοχλίες –Περικόχλια :  Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας . 

 Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξεική βαφή πάχους 250μ τουλάχιστον  
 
β. Πίεση λειτουργίας : 16 bar  
 
Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε χυτοσιδηρό εξάρτημα θα φέρει ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων : 

 Επωνυμία κατασκευαστή  

 Ονομαστική διάμετρο  

 Ονομαστική πίεση  

 Υλικό κατασκευής  
 
 
ΕΥΡΟΣ ΖΥΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ   
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να εξασφαλίζει στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 Bar σε σωλήνα 
με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα . 
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 46-70 mm 

 70-90 mm 

 88-117 mm 

 108-143 mm 

 136-166 mm 

 159-194 mm 

 200-230 mm 
 

 

Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm    

1. Αντικείμενο  

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  χυτοσιδηρών δικλείδων με σύρτη, με φλάντζες και με 
ελαστική έμφραξη, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης 
εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους θα γίνεται με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου χειρισμού δικλείδας. 
Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1074-1 & 2 καθώς και το ΕΝ 1171, 
τα οποία καθορίζουν το σχεδιασμό και τις συνθήκες λειτουργίας των δικλείδων, καθώς και τα υλικά 
κατασκευής τους. 
 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

2.1. Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 16 ατμ. και η πίεση δοκιμής τους θα είναι 24 ατμ σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12266-1:2003 . Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το πρότυπο EN – JS 1030 κατά ΕΝ 
1563.   
Τα σώματα και τα καλύμματα μετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. 
Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αμμοβοληθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8501.1S 
A2.5. 
Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από 
σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ εφ’ όσον ζητηθεί. 
Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρώμα υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση 
όπως για παράδειγμα εποξεική στρώση μετά από υπόστρωμα (Primer) ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, 
λιθανθρακόπισσα εποξεικής βάσεως, RILSAN, NYLON 11 ή άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο υλικό πάχους 
τουλάχιστον 250 μm. 
Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν την τοποθέτηση του ελαστικού, με συνολικό πάχος βαφής 
τουλάχιστον 250 μm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30677. 
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για 
πόσιμο νερό. 
2.2. Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαμορφωμένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους με τον εκατέρωθεν 
αγωγό να γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδες. 
Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύμφωνα με το EN 1092-2. 
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11.5%. 
Μεταξύ των φλαντζών του σώματος και του καλύμματος εάν υπάρχουν, καθώς και μεταξύ των φλαντζών 
των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν ειδικών τεμαχίων, θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα 
τουλάχιστον από Nitrile Rubber Grade T  κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. 
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για τοποθέτηση 
οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube). 
2.3. Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψωμένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5% ή από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής 
(π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος) ή ισοδύναμο υλικό. 
Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας με την δύναμη ενός ατόμου και μόνο. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σελ 65 

   

 
C:\D\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2021\4. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ\1. ΕΦΟΔΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ\1. ΜΕΛΕΤΗ_ΑΑΥ_Ο.Ε\1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΗ_ΜΟΡΦΗ.docx 

 

Ο αριθμός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως μια κλειστή δικλείδα ή αντιστρόφως να 
κλείσει μια εντελώς ανοικτή θα  προσδιορίζεται σαφώς στην προσφορά του προμηθευτή. 
Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής σε διάβρωση 
και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 70ο C (θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο, τέτοιοι δακτύλιοι) ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω : 
α)  Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 
β) Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως 
καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής 
(π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του 
περικόχλιου στο σύρτη ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα 
μεταξύ σύρτου και περικόχλιου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 
2.4 Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την 
ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του 
σώματος και σήμα ή επωνυμία κατασκευαστού. 
2.5. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40  κατά ΕΝ 1563 και θα 
είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τουλάχιστον Nitrile rubber grade T κατά BS 
2494 ή ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 
2.6. Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνη κεφαλή 27Χ27 χλσ. ωφέλιμου 
μήκους 30 χλσ. τουλάχιστον, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του 
βάκτρου. 
Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα υπάρχοντα 
κλειδιά χειρισμού των δικλείδων. 
2.7. Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί 
στην ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση απαλλαγμένη εγκοπών 
κλπ. στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών (π.χ. χαλίκι, άμμος) που να 
καθιστά προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας.  
2.8. Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως 
μέρος της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του 
άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π. 
2.9. Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO5752 σειρά 14 (μικρού μήκους)  . 
2.11. Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
2.11. Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό κοχλιών και ελαστικών  
παρεμβυσμάτων τα οποία χρειάζονται για την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 
 

3. Έλεγχοι και Δοκιμές    
Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ που θα 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής που έχουν σχέση με την 
επιθεώρηση και τις δοκιμές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι 
δικλείδες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
3.1. Έλεγχοι διενεργούμενοι σε κάθε μια δικλείδα. 
3.1.1. Επιθεώρηση - Έλεγχοι λειτουργίας : 

 Τήρηση δεδομένων παραγγελίας 

 Ελεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) μορφής, εξοπλισμού (π.χ. ο τρόπος κλεισίματος, λειτουργίας, 
ύπαρξη παρελκόμενων) 

 Ελεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστού και στοιχείων δικλείδας (ονομαστική 
διάμετρος και πίεση) 

 Ελεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (με γυμνό οφθαλμό) 

 Ελεγχος λειτουργίας (άνοιγμα - κλείσιμο) και κατεύθυνσης κλεισίματος 
 
3.1.2. Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 
- Δοκιμή αντοχής κελύφους σε πίεση 24 ατμ. κατά ΕΝ 12266-1:2003. 
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Η δοκιμή θα γίνει με την δικλείδα σε θέση ανοικτή ή μερικώς ανοικτή με το κέλυφος αδειασμένο από 
αέρα. 
Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή σ’ όλο το διάστημα της δοκιμής χωρίς προσθήκη νερού. 
Η δικλείδα πρέπει προηγουμένως να έχει καθαρισθεί και στεγνώσει. 
- Δοκιμή στεγανότητας κελύφους θα γίνει ίδια με την προηγούμενη ή θα συγχωνευθούν σε μία. 
- Δοκιμή στεγανότητας κλειστής δικλείδας κατά ΕΝ 12266-1:2003. Αρχικά η δικλείδα θα γεμίσει νερό σε 
θέση ανοικτή, θα κλείσει,  θα απομακρυνθεί το νερό και θα στεγνώσει η δικλείδα από τη μία πλευρά. Η 
πίεση θα ανέλθει σε 17.6 ατμ. (1.1 χ ΡΝ) σύμφωνα με το ΕΝ 12266-1:2003. και θα παραμένει σταθερή 
χωρίς την προσθήκη νερού ενώ συγχρόνως θα παρακολουθείται η στεγανότητά της. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να παρατηρηθούν σταγόνες ή εφίδρωση από την στεγνή 
πλευρά ούτε πτώση της πίεσης. 
Η δοκιμή επαναλαμβάνεται και από την άλλη πλευρά. 
3.2. Δοκιμές ενεργούμενες δειγματοληπτικά 
3.2.1. Δοκιμή απαιτούμενης δύναμης για τον χειρισμό των δικλείδων σε πίεση 16 ατμ. 
3.2.2.Ελεγχοι ποιότητας υλικών : χημική ανάλυση όλων των υλικών κατασκευής της δικλείδας, έλεγχος 
ελκυσμού, έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση. 
3.2.3.Ελεγχος των μπουλονιών και παξιμαδιών. 
3.2.4.Ελεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές μπουλονιών, ραβδώσεις). 
3.3. Πυκνότητες δειγματοληψιών 
Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
3.4. Έλεγχος των δικλείδων στο δίκτυο. 
Ο έλεγχος των δικλείδων θα γίνει όταν δοκιμαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους οποίους είναι 
τοποθετημένες οι δικλείδες: 
3.5. Όλα τα έξοδα δοκιμών επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών μπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή δικλείδων, το κόστος των 
οποίων επίσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
3.6. Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη για 
παράδοση των δικλείδων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
3.7 Οι προς παράδοση δικλείδες θα συνοδεύονται με  πιστοποιητικό δοκιμής από το πάγκο δοκιμών του 
κατασκευαστή σύμφωνα με το ΕΝ 837-1 .Το ίδιο ισχύει και για τα δείγματα εφόσον ζητηθούν (επί ποινή 
αποκλεισμού ) κατά την φάση του διαγωνισμού . 
 
Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε χυτοσιδηρό εξάρτημα θα φέρει ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων : 

 Επωνυμία κατασκευαστή  

 Ονομαστική διάμετρο  

 Ονομαστική πίεση  

 Υλικό κατασκευής  
 

Σέλλα επισκευής σωλήνα (PE-PVC)  με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής βαφής, PN16 

Οι σέλλες επισκευής προορίζονται για την επισκευή εντός του εδάφους ενώσεων σωλήνα πολυαιθυλενίου 
(μετωπική ή με ηλεκτρομούφες ) καθώς και ρηγμάτων/σκισίματα επιτυγχάνοντας τερματισμό της διαρροής 
χωρίς την διακοπή  τροφοδότησης του αγωγού.  
Επίσης οι σέλλες επισκευής για την επισκευή εντός του εδάφους ενώσεων σωλήνα PVC (κεφάλια ) καθώς και 
ρηγμάτων/σκισίματα επιτυγχάνοντας τερματισμό της διαρροής χωρίς την διακοπή  τροφοδότησης του αγωγού.  
Τέλος θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν απλός σύνδεσμος για σωλήνες PE – PVC.  
    
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα φέρουν σύστημα αγκύρωσης στα δύο άκρα του εξαρτήματος 
εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξονική μετατόπιση του εξαρτήματος κατά την διάρκεια χρήσης του. 
          
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE& PVC θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 

 Άνω Τμήμα 

 Κάτω Τμήμα 

 Ελαστικός Δακτύλιος (σε κάθε πλευρά του εξαρτήματος) 

 Σύστημα αγκύρωσης (σε κάθε πλευρά του εξαρτήματος) 
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 Κοχλίες 
 Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά τεμάχια (άνω-κάτω τμήμα), ένα 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, και δακτύλιο αγκύρωσης σε κάθε πλευρά του εξαρτήματος. 

Η στεγάνωση- αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη της σέλλας επισκευής επί του αγωγού μέσω κοχλιών που 
ενώνουν τα δύο τμήματα του.        

Κατά την σύσφιξη της σέλλας επισκευής σωλήνα PE & PVC θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του 
αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

 Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 

 Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 

 Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. 

 
Υλικά Κατασκευής: 

 Σώμα (άνω-κάτω τμήμα) : Ελατός Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 

 Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

 Κοχλίες Συγκράτησης-σύσφιξης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή 
ανοξείδωτος χάλυβας  

 Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας  

 Πίεση λειτουργίας : 16 bar  

 
Ελάχιστο μήκος εφαρμογής: 
Οι σέλλες επισκευής σωλήνα PE & PVC θα μπορούν να επισκευάσουν ρωγμές μήκους (κατ’ ελάχιστον):  

 Φ63 / 120ΜΜ , Φ75 / 140ΜΜ, Φ90 / 140ΜΜ,  Φ110 / 170ΜΜ,  Φ125 / 170ΜΜ, Φ140 / 200ΜΜ, Φ160 
/ 200 ΜΜ, Φ200 / 240ΜΜ  

 
Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε χυτοσιδηρό εξάρτημα θα φέρει ανάγλυφη σήμανση των παρακάτω στοιχείων : 

 Επωνυμία κατασκευαστή  

 Ονομαστική διάμετρο  

 Ονομαστική πίεση  

 Υλικό κατασκευής  
 
Βαφή 
 Τα δύο μεταλλικά τεμάχια του εξαρτήματος, πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο 
τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση 
σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.   

Η βαφή είναι εποξεική ή αντίστοιχη με πάχος 250 μm. 

 

Χυτοσιδηρά υλικά (πώμα, ταυ, φλάντζες ) 16 ΑΤΜ 

1. Αντικείμενο 
Τα διάφορα χυτοσιδηρά τεμάχια ( πώμα, ταυ, ενωτικά,συστολές, καμπύλες,φλάντζες με οπές  ) 
χρησιμοποιούνται σε διακλαδώσεις, τέρματα, κ α.,αγωγών ύδρευσης     
 

Γενικά Χαρακτηριστικά . 

α. Υλικά Κατασκευής : 

 Σώμα: Ελατός Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 

 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης) –όπου απαιτούνται : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

 Πίεση λειτουργίας: 16 bar  

β. Βαφή  
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Το σώμα (πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο τουλάχιστον στρώσεις από 

αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και 

υπόγεια τοποθέτηση.  

Η βαφή θα είναι εποξεική ή ισοδύναμη με πάχος 250 mm. 
 

 
Αυτόματη Πιεζοθραυστική Βάνα τύπου μεμβράνης- Μείωσης πίεσης   & 

εξισορρόπησης παροχής PN 16  

 
Γενικές απαιτήσεις  
Σε κάθε δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν απώλειες λόγο μικροδιαρροών (μικρά σπασίματα, διαρροές από ελαστικούς 
δακτυλίους εξαρτημάτων κ.λ.π.) οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να 
αποκατασταθούν.  Η ποσότητα του νερού που χάνεται σε αυτές τις αφανείς διαρροές αν αθροιστεί, μας δίνει μία 
πολύ σημαντική ποσότητα νερού η οποία πάει χαμένη. Ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του 
προβλήματος είναι η μείωση της πίεσης του δικτύου τις ώρες πού δεν υπάρχει ζήτηση νερού. Αυτό θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της απώλειας νερού από αυτού του είδους τις διαρροές.  Για το σκοπό αυτό η 
υπηρεσία θέλει να εγκαταστήσει αυτόματες βαλβίδες, ( μεταβλητού πιλότου ), εξισορρόπησης παροχής και 
διατήρησης και μείωσης της πίεσης του δικτύου σε κομβικά σημεία του δικτύου της.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Οι απαιτήσεις της υπηρεσίας για τις βαλβίδες μείωσης διατήρησης της πίεσης και της παροχής φαίνονται 
παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παρακάτω αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.  
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή και λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια ώστε να δίνεται 
ολοκληρωμένη εικόνα του προσφερόμενου προϊόντος και των χαρακτηριστικών του. Θα πρέπει δηλαδή να 
υποβληθούν πλήρεις περιγραφές, εικονογραφημένοι κατάλογοι, λεπτομερή σχέδια, καμπύλες, χαρακτηριστικά 
και κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην εκτίμηση της προσφοράς. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
αναφέρουν οποιοδήποτε τεχνικό πλεονέκτημα για την ολοκληρωμένη και ανάλογη αξιολόγηση των προσφορών.  
 
Γενικά  
Οι βαλβίδες που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν, 
καθορίζουν και διατηρούν αυτόματα τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του κατάντη δικτύου σύμφωνα με 
προκαθορισμένα δεδομένα. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν την πίεση του δικτύου σε 
προκαθορισμένες τιμές έτσι ώστε να γίνεται ελαχιστοποίηση των διαρροών του δικτύου κατά τις ώρες που δεν 
απαιτείται παροχή από τους καταναλωτές. Σε περίπτωση  αύξησης της ζήτησης σε παροχή η βαλβίδα πρέπει να 
το αντιλαμβάνεται και να επιστρέφει στην κανονική της λειτουργία. (πιλότος με αυτόματα μεταβαλλόμενο set 
point). Η όλη αυτή διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με μηχανικό ή άλλο, ενεργειακά αυτόνομο τρόπο,  έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία της βαλβίδας. Ο προμηθευτής πρέπει να 
περιγράψει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της βαλβίδας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τον 
έλεγχο και την ρύθμιση της πίεσης σε σχέση με την παροχή καθ όλο το 24 ωρο. Η τοποθέτηση των βαλβίδων θα 
γίνει εντός φρεατίων κάτω από την επιφάνια του εδάφους. Κάθε βαλβίδα θα διαθέτει τοπική ένδειξη στην 
είσοδο και στην έξοδο με ενδεικτικά πίεσης μηχανικού τύπου. Σε κάθε βαλβίδα θα τοποθετηθούν δύο 
αισθητήρια πίεσης, ένα ανάντη και ένα κατάντη της βαλβίδας έτσι ώστε να καταγράφεται συνεχώς στον ΚΣΕ η 
πίεση λειτουργίας του δικτύου και να ανιχνεύονται άμεσα πιθανά σπασίματα των αγωγών.  Τα αισθητήρια θα 
συνδέονται με τοπικούς σταθμούς τοποθετημένους εντός του φρεατίου (ενεργειακά αυτόνομους), συλλογής και 
αποστολής δεδομένων για την καταγραφή των τιμών καθώς και για την ενημέρωση του χρήστη σε περίπτωση 
υπερβολικής αύξησης ή μείωσης της πίεσης τόσο ανάντη όσο και κατάντη της βαλβίδας.  Οι βαλβίδες θα πρέπει 
να μπορούν να λειτουργούν πλήρως βυθισμένες στο νερό και αν φέρουν μηχανικές ή ηλεκτρικές διατάξεις ή 
ελεγκτές για την λειτουργία τους. Αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως βυθισμένοι για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους από οτιδήποτε. Σε περίπτωση που ο έλεγχος του set point των 
βαλβίδων γίνεται από ελεγκτές, αυτοί θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοι (μπαταρίες) για πάνω από 5 
χρόνια. 
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Ειδικά χαρακτηριστικά  
Κύρια Βαλβίδα 
Η κύρια βαλβίδα πρέπει να είναι διαφραγματικού τύπου. Η βαλβίδα πρέπει να έχει ένα ελεύθερο τμήμα ροής 
χωρίς πλευρικούς οδηγούς ή εσωτερικά εξογκώματα που να επηρεάζουν την ροή. Το σώμα της βαλβίδας πρέπει 
να αποτελείται από αντικαταστάσιμα ανυψούμενα ανοξείδωτα δακτυλίδια έδρασης. Ο ενεργοποιητής πρέπει να 
είναι διπλού θαλάμου με ένα ξεχωριστό εσωτερικό χώρισμα μεταξύ της κάτω πλευράς του διαφράγματος και 
της κύριας βαλβίδας. Η βαλβίδα πρέπει να κεντρικά οδηγούμενη από ένα αυτόνομο ξεχωριστό οδηγό. Το 
διάφραγμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν επιφάνεια σφράγισης. Ο δίσκος σφράγισης πρέπει να είναι 
αντικαταστάσιμος και να αποτελείται από μία ανθεκτική σχήματος V-PORT  φλάντζα, έτσι ώστε να μπορεί αν 
γίνει ακριβής ρύθμιση στις χαμηλές παροχές. Η πίεση της βαλβίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 bar.  
 
Υλικά κατασκευής  
Τα υλικά κατασκευής της βαλβίδας πρέπει να είναι :  

 Σώμα και καπάκι : χυτοσίδηρος 

 Δακτυλίδι Βάσης, δακτυλίδι δίσκου σφράγισης, άξονας, ελατήριο : Ανοξείδωτο 

 Βάση άξονα διαφράγματος : μπρούτζος ή PVDF  

 Διάφραγμα : Ενισχυμένο συνθετικό ελαστικό, Ασφάλειες Συνθετικό ελαστικό,  

 Το σώμα της βαλβίδας και το κάλυμμα πρέπει να είναι βαμμένα με εποξική βαφή δύο στρωμάτων.  

 Το πάχος βαφής πρέπει αν είναι τουλάχιστον  250 μικρά  

 Η βαφή πρέπει να είναι πιστοποιημένη για χρήση στο πόσιμο νερό 
 
Σύστημα ελέγχου  
Η βαλβίδα πρέπει να είναι συνεχόμενα υδραυλικά ελεγχόμενη. Ολόκληρη η βαλβίδα και το σύστημα ελέγχου 
πρέπει να λειτουργεί κανονικά ακόμη και όταν είναι καλυμμένη ολόκληρη κάτω από το νερό. Η βαλβίδα θα 
πρέπει να μπορεί να δεχτεί ανώτερο και κατώτερο όριο πίεσης εξόδου, πέρα από τα οποία δεν θα μπορεί να 
πάει. Τα όρια του πιλότου της βαλβίδας, (μέγιστη και ελάχιστη τιμή πίεσης εξόδου), μπορεί να είναι μηχανικά ή 
οριζόμενα με άλλο τρόπο (data logger) και πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα. Το ελάχιστο εύρος 
ρυθμίσεων μεταξύ της χαμηλότερης και της μέγιστης τιμής πίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 bar (60 psi). Ο 
πιλότος πρέπει να μπορεί να ρυθμίσει την πίεση εξόδου από 0,25 – 16,0 bar Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από 
διπλού δρόμου ρυθμιζόμενο πιλότο μείωσης πίεσης με ένα απλό ελατήριο ρύθμισης. Έλεγχος με απελευθέρωση 
νερού στην ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται για το λόγο της σπατάλης του νερού αλλά και για να προστατεύεται η 
στεγανότητα του φρεατίου. Το σύστημα ελέγχου δεν πρέπει να έχει πάνω από μία βαλβίδα βελόνας για λόγους 
συντήρησης και αποφυγή βουλωμάτων. Σφαιρικοί κρουνοί απομόνωσης πρέπει να συνδέονται στην είσοδο στην 
έξοδο και στην είσοδο του θαλάμου ελέγχου. Το κύκλωμα ελέγχου της βαλβίδας πρέπει να είναι εφοδιασμένο 
με ένα φίλτρο τύπου (Υ) για την προστασία του. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν πρέπει να απαιτεί απομόνωση 
της βασικής βαλβίδας. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ελέγχου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα 
εξαρτήματα του συστήματος ελέγχου θα πρέπει να είναι υψηλής πίεσης με διπλές ασφάλειες και πιασίματα. Το 
σύστημα ελέγχου της βαλβίδας πρέπει να είναι ένα πλήρες συναρμολογημένο εξάρτημα, που να επιτρέπει την 
εύκολη μετατροπή μίας απλού τύπου PRV σε μία PRV διατήρησης της παροχής. Η λειτουργία της βαλβίδας 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητη από όργανα μέτρησης παροχής ή ροής. Οι οδηγίες, για τον ορισμός 
των ορίων λειτουργίας, καθώς και την επαναρύθμιση της βαλβίδας, πρέπει να είναι απλές, και να δίδονται μαζί 
με την βαλβίδα. Επίσης δεν πρέπει να χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για την ρύθμιση της βαλβίδας.  
  
Συντήρηση  
Όλα τα εξαρτήματα της βαλβίδας πρέπει να είναι προσβάσιμα και αντικαταστάσιμα χωρίς να χρειάζεται να 
απομακρυνθεί η βαλβίδα από το δίκτυο. Ολόκληρος ο μηχανισμός κίνησης του ενεργοποιητή  ( ασφάλεια, 
δίσκος, και το επάνω κάλυμμα ) πρέπει να απομακρύνεται από τη βαλβίδα σαν μία ολοκληρωμένη εσωτερική 
μονάδα. 
 
Έλεγχος  
Πριν την παράδοσή της η βαλβίδα πρέπει να ελέγχεται από τον κατασκευαστή κάτω από δυναμικές συνθήκες 
λειτουργίας παρόμοιες με αυτές της κανονικής λειτουργίας.  
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Πλαίσια -καλύμματα για φρεάτια υδρομετρητών τύπου καμπάνα  διαστάσεων 
35Χ35, κλάσης Β125 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124 

 Τα πλαίσια- καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κλάσης 
Β125 μόνο σε ότι αφορά την αντοχή και τις δοκιμές αντοχής. 

 Τα πλαίσια- καλύμματα θα χρησιμοποιηθούν σαν ζεύγος με τα πλαίσια για την κατασκευή των φρεατίων 
υδρομετρητών και τοποθέτηση τους στο πεζοδρόμιο. 

 Διαστάσεις: Το Πλαίσιο-κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 31 χ 31 mm (ανοχή +/- 1,5 mm). 

 Παραγωγή, ποιότητα, δοκιμές: Η παραγωγή, η ποιότητα και οι δοκιμές των πλαισίων-καλυμμάτων από 
Σφαιροειδή Γραφιτούχο Χυτοσίδηρο, θα πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ISO 1083, κλάσης 
B125 σε ότι αφορά την αντοχή, για B125- Ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5 τόνοι ανά ρόδα οχήματος). 

Όλα τα τεμάχια θα είναι από σφαιροειδή γραφιτούχο χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και φύσης ώστε το μέταλλο 
να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές αρκετά δε μαλακό, ώστε να είναι δυνατή η διάτρηση και τομή του. 

Τα τεμάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως κοιλότητες-λέπια 
κλπ τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που προορίζονται, ενώ απαγορεύεται η 
μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Τα πλαίσια- καλύμματα θα παραδίδονται 
βαμμένα, και θα έχουν τέλειο φινίρισμα. 

 

 

Προκατασκευασμένο Φρεάτιο Υδρομετρητών Τύπου Καμπάνα  με πλαίσιο -κάλυμμα 
φρεατίου διαστάσεων 35Χ35 κλάσης  Β125 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124 

1. Αντικείμενο 
Το φρεάτιο τύπου καμπάνα θα χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του υδρομετρητή καθώς και των 
παρελκομένων αυτού . 
 
Γενικά χαρακτηριστικά .  
 
Τα φρεάτια υδρομετρητών  τύπου καμπάνας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:   
 

 Ποιότητα σκυροδέματος εξαιρετικά υψηλής αντοχής,  κατηγορία σκυροδέματος C20/25 και αντίστοιχα 
προβλεπόμενη αντοχή σε συνεχές στατικό φορτίο  . 

 Πλαίσιο καλύμματος ενσωματωμένο στο σώμα του φρεατίου για μεγαλύτερη αντοχή στα στατικά  φορτία. 

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

 
ΠΛΑΙΣΙΑ -ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ35, ΚΛΑΣΗΣ  Β125 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 
  
Γενικά χαρακτηριστικά .  
Τα πλαίσια – καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ  ΕΝ 124  κλάσης 
Β125 μόνο σε ότι αφορά την αντοχή και τις δοκιμές αντοχής .  
Τα πλαίσια – καλύμματα θα χρησιμοποιηθούν σαν ζεύγος με τα πλαίσια  για την κατασκευή των φρεατίων 
υδρομετρητών και τοποθέτηση τους στο πεζοδρόμιο . 
 
Ειδικά  χαρακτηριστικά    
Διαστάσεις : Το Πλαίσιο - κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 31χ31  mm (ανοχή +/- 5 mm)  . 
 
.Παραγωγή,ποιότητα,δοκιμές : Η παραγωγή, η ποιότητα και οι δοκιμές των πλαισίων-καλυμμάτων από 
Σφαιροειδή Γραφιτούχο  Χυτοσίδηρο, θα πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ISO 1083, κλάσης 
B125 σε ότι αφορά την αντοχή . 

 B125 – Ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5 τόνοι ανά ρόδα οχήματος ). 
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Όλα τα τεμάχια θα είναι από σφαιροειδή γραφιτούχο  χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και  φύσης ώστε το 
μέταλλο να είναι ανθεκτικό,συμπαγές και ομοιογενές αρκετά δε μαλακό, ώστε να είναι δυνατή η διάτρηση και 
τομή του. 
 
Τα τεμάχια θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως κοιλότητες – λέπια  
κλπ τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που προορίζονται. 
 
Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη . 
Τα πλαίσια – καλύμματα θα παραδίδονται βαμμένα, και θα έχουν τέλειο φινίρισμα . 
 

 
Σχάρα ομβρίων, κατηγορία αντοχής C 250 kατά ΕΝ 124:1994 φορτίο Θραύσης ≥ 

250 ΚΝ  

 Οι σχάρες ομβρίων (διαστάσεων 50Χ100 ) θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΕΛΟΤ, ΕΝ 124:1994, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας GGG 40 τουλάχιστον σύμφωνα με 
το ΕΝ 1563 ή Grade 500-7 βάση του ISO 1083. Τα φρεάτια ύδρευσης θα πρέπει επίσης: 

 Να έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια.  

 Να έχουν το ελάχιστο βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα, με την λιγότερο δυνατή απαιτούμενη δύναμη 
ανοίγματος. 

 Τα πλαίσια-καλύμματα θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη τοξική μαύρη βαφή  
 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ επί ποινής αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους   τα παρακάτω :   
 

 Υλικά κατασκευής των διαφόρων μερών των προσφερόμενων ειδών. 

 Σχέδια, διαστάσεις, βάρη  των προσφερόμενων ειδών  
 

 

Αρθρωτό κάλυμμα με ειδική λαβή (κλείδωμα), εξωτερικής διάστασης πλαισίου Φ850, 
και καθαρό άνοιγμα Φ600 κατηγορία αντοχής D400 κατά ΕΝ 124:1994 φορτίο 

Θραύσης ≥ 400 ΚΝ, με ελαστικό παρέμβυσμα 

 Τα αρθρωτά καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, ΕΝ 124 : 1994 
κλάσης D400, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας Grade 500-7 σύμφωνα με το ISO 1083. 
         

Τα αρθρωτά καλύμματα επιθυμητό είναι να έχουν εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου Φ850 και η διάσταση του 
καθαρού ανοίγματος θα είναι Φ600. Το ύψος των καλυμμάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100mm. 

Τα αρθρωτά καλύμματα θα πρέπει επίσης :  

 Να είναι συνδεδεμένα με το πλαίσιο με τέτοιο τρόπο (αρθρωτά ) ώστε όταν αυτά ανοίγουν πλήρως, να 
δημιουργούν τουλάχιστον 110ο με το οριζόντιο επίπεδο. 

 Να ασφαλίζουν στην ανοικτή θέση, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εργασίας εντός του καλύμματος 

 Να έχουν την δυνατότητα εξάρμωσης τους (αφαίρεση ) από το πλαίσιο. 

 Τα αρθρωτά καλύμματα θα διαθέτουν μηχανισμό κελιδώματος με το πλαίσιο με μεταλλικά εξαρτήματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικό κλειδί ώστε να αποκλείεται το ξεκλείδωμα με συνήθη κλειδιά ή εργαλεία. 
Επίσης θα πρέπει να είναι αδύνατη η παραβίαση ή αφαίρεση του φρεατίου με τον μηχανισμό κλειδώματος 
ενεργοποιημένο.  

 Κάθε αρθρωτό κάλυμμα θα συνοδεύεται και από το αντίστοιχο κλειδί κλειδώματος του καλύμματος με το 
πλαίσιο.  

 Να έχουν αντιολσθητική εξωτερική επιφάνεια. 

 Να έχουν το ελάχιστο δυνατό βάρος ώστε να ανοίγουν εύκολα με την λιγότερη δυνατή απαιτούμενη δύναμη 
ανοίγματος. 
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 Θα φέρουν ανάγλυφα επί της επιφανείας τους με τις ακόλουθες ενδείξεις :  

o την Ευρωπαική Προδιαγραφή "ΕΝ 124". 

o την κλάση φόρτισης "D400". 

o την σήμανση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης. 

o Τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου. 

o Το όνομα και/ ή το σήμα ταυτότητας του κατασκευαστή. 

 Για όλα τα αρθρωτά καλύμματα θα υποβληθούν από τον προμηθευτή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
(certificates of conformity).  

 

Παρέμβυσμα απόσβεσης  
 
Το παρέμβυσμα απόσβεσης θα είναι τοποθετημένο επί του πλαισίου σε διαμορφωμένη έδρα. Σκοπός του 
παρεμβύσματος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μεταξύ καλύμματος και πλαισίου εξασφαλίζοντας 
στην συναρμογή σταθερότητα και αθόρυβη λειτουργία, ανεξάρτητα από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Το υλικό 
του παρεμβύσματος απόσβεσης θα είναι πλαστικό (π.χ. ΡΕΡΡ, ΡΡ, ΡΕ) με αποδεδειγμένη αντοχή σε συνθήκες 
διέλευσης οχημάτων 
Τα αρθρωτά καλύμματα θα πρέπει να είναι βαμμένα εξωτερικά με μη τοξική μαύρη βαφή. 

 

 

Ελαστικοί Δακτύλιοι για σωλήνες, εξαρτήματα, ρακόρ υδρομετρητών & Ελαστικοί 
Δακτύλιοι με τρύπες  

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. 

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 δακτυλίους θα διαλαμβάνονται στην προσφορά οι προδιαγραφές που αυτοί θα 
πληρούν και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτικός τους έλεγχος  
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τμήμα 2 
 

Υδρομετρητής ταχυμετρικός  (DN15), Σπείρωμα G¾ ", ξηρού τύπου, Μετρ. Κλάσης R 160-H/R80-V , 
Μήκους L=110/140mm. 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Οι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, απλής ριπής, ξηρού τύπου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης 

μετρολογικής κλάσης R160-H/R80-V. 

 Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας 16 ατμ  και θερμοκρασία λειτουργίας  
διερχόμενου νερού 0 έως 30ο C τουλάχιστον. Επίσης θα έχουν την δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 έως 50ο C. 

 Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου σε οριζόντια θέση 
λειτουργίας ή κάθετη θέση λειτουργίας σε κλιμακοστάσια ή συλλέκτες. 

 Οι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με αναγνωρισμένους κανονισμούς 
τυποποίησης και να πληρούν τα προβλεπόμενα της κατηγορίας R160-H/R80-V από την οδηγία MID 
2004/22/EC ή την νέα οδηγία MID 2014/32/EC. Τα μεγέθη, τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην 
πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 
αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα:  Q2/Q1=1,6 & Q4/Q3=1,25. 

 Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα 
από τους παραπάνω κανονισμούς. 

 Οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνα με την νέα οδηγία MID 2004/22/EC ή την νέα οδηγία MID 2014/32/EC και 
πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν το προβλεπόμενο σήμα εγκρίσεως προτύπου Ε.Ε. 

 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 

 Το μήκος του σώματος των υδρομετρητών (L) θα είναι 110/140 και σπείρωμα G ¾". 

 H ονομαστική παροχή των υδρομετρητών θα είναι Q3 = 2,5 m3/h. 

 Η παροχή έναρξης καταγραφής θα είναι η μικρότερη δυνατή και σε κάθε περίπτωση θα είναι ≤ 5 l/h. 

 Στο στόμιο εισαγωγής του νερού στους υδρομετρητές θα προσαρμόζεται φίλτρο προστασίας (τύπου σίτας), 
το οποίο θα αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση φθοράς. 

 Θα υπάρχει, η επωνυμία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής με ανάγλυφη σήμανση ή laser εκτύπωση 
στο πλαστικό κάλυμμα των μετρητών.   

 Το προστατευτικό του μετρητικού μηχανισμού θα εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιμότητα μετρήσεων και θα 
διαθέτει τις απαιτούμενες μηχανικές αντοχές σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 Η κάψουλα του μηχανισμού δεν θα θολώνει εσωτερικά από οποιαδήποτε μορφή υγρασίας, θα εξασφαλίζει 
άριστη αναγνωσιμότητα μετρήσεων και θα διαθέτει πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα για την αντιθολώτική 
της προστασία  κατά της υγρασίας. 

 Θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατεύθυνσης ροής με επαρκούς μεγέθους βέλος στο σώμα των μετρητών 
σε μία ή δύο θέσεις στη παρειά του σώματος. 

 Το υλικό κατασκευής του σώματος των ταχυμετρικών υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας 
με περιεκτικότητα σε χαλκό είτε 75%, είτε 57% έως 61%, με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, 
ψευδάργυρου, μόλυβδου κ.λ.π ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής, που θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες 
μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό. Επιθυμητό είναι 
το κράμα που  φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να είναι μικρότερη του 2,5 %. Το κάλυμμα των μετρητών θα είναι από πολύ καλής ποιότητας ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό ή ορειχάλκινο.  

 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή 
λειτουργικότητα.  
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 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) καθώς και για τη ρύθμιση του υδρομετρητή με 
ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς 
προδιαγραφές. 

 Οι  προσφερόμενοι  υδρομετρητές  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  έχουν  τη  δυνατότητα μελλοντικής ένταξης 
τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μπορούν να 
φέρουν προεγκατεστημένη διάταξη για σύνδεση τους σε σύστημα ασύρματης μετάδοσης παλμών με τη 

χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας LoraWAN®. Ο βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης θα είναι 
ΙΡ68. Το σύστημα AMR θα πρέπει να είναι απαραίτητα αμφίδρομης επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στην υπηρεσία να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγκατάστασή του. 

 Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται με δύο σετ Ε.Π. (ενωτικών παρεμβυσμάτων) που θα περιλαμβάνουν το 
καθένα:  

α. ενωτικό ακροστόμιο (ουρά) τεμ ένα (1) 

β. Περικόχλιο ενωτικού ακροστομίου Βαρέως τύπου - τεμ ένα (1) 

γ. ροδέλα στεγανότητας - τεμ ένα (1) 
 - ενδεικτικό πάχος: 3 mm 
 - υλικό κατασκευής: NBR, EPDM ή οτιδήποτε ισοδύναμο. 
Επί ποινή αποκλεισμού: 

Η Αναθέτουσα Αρχή, επί ποινή αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν μαζί με την 
τεχνική προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 Aντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate ANNEX B)  με σχέδια, παραστάσεις, 
υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2014/32/EC (MID)  για το προσφερόμενο  προϊόν (υδρομετρητής) για την μετρολογική κλάση R160-H/R80-V. 

 Αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval ANNEX D, F ή H1) σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32/EC (MID) για το 
εργοστάσιο κατασκευής.   

 Πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την 
καταλληλότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών  (υδρομετρητή ή εξαρτημάτων του και ενωτικών 
παρεμβυσμάτων (ρακόρ) ή εξαρτημάτων τους) για πόσιμο νερό. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ετών των προσφερόμενων υλικών 
(υδρομέτρων, ρακόρ & ορειχάλκινων ασφαλειών). 

 Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου υδρομετρητή μαζί με τα παρελκόμενα του (σετ ενωτικών (ρακορ) και 
ορειχάλκινη ασφάλεια σφράγισης).  

 Ένα (1) δείγμα της ραδιοσυσκευής μετάδοσης παλμών με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας LoraWAN® 
που να προσαρμόζεται στον προσφερόμενο υδρομετρητή.  
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ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 

I.2.1. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
Οικονομικό Έτος 2022 2023 2024 2025 

Ποσό 140.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00  € 0 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι 

 

I.2.2. Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης και ενδεικτικός προϋπολογισμός 
ΤΜΗΜΑ 1 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

1 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ½'' αρσενικό Τεμ 50 5,34 € 266,75 € 

2 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ½'' θηλυκό Τεμ 50 5,34 € 266,75 € 

3 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ¾'' αρσενικό Τεμ 20 5,34 € 106,70 € 

4 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ¾'' θηλυκό Τεμ 20 5,34 € 106,70 € 

5 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 1'' θηλυκό Τεμ 10 8,20 € 81,95 € 

6 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 2'' θηλυκό Τεμ 10 51,74 € 517,37 € 

7 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 1'' (Φ 
33) 

Τεμ 10 15,42 € 154,23 € 

8 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ½'' Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 3500 2,09 € 7.315,00 € 

9 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ¾'' αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 600 3,41 € 2.046,00 € 

10 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ½'' Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 1000 4,46 € 4.455,00 € 

11 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ¾" Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 1000 4,13 € 4.125,00 € 

12 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου γωνιακό Φ22 × 3,0 × ¾" Αρσενικό 
(Σωλήνα PE-80) 

Τεμ 1000 4,40 € 4.400,00 € 

13 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ½'' Θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 3500 2,26 € 7.892,50 € 

14 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ¾'' θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 600 3,41 € 2.046,00 € 

15 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ¾'' Θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 500 3,74 € 1.870,00 € 

16 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος  μονοσωληνίου Φ32 × 3,0 × Φ32 (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 50 11,15 € 557,70 € 

17 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος γωνιακός μονοσωληνίου Φ32 × 3,0 × Φ32 
(Σωλήνα PE-80) 

Τεμ 50 13,51 € 675,68 € 

18 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ16 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 100 3,19 € 319,00 € 
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19 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ18 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 500 3,19 € 1.595,00 € 

20 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ18 × ½'' 
Θηλυκό 

Τεμ 500 3,19 € 1.595,00 € 

21 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ22 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 250 6,49 € 1.622,50 € 

22 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ15 × ½'' 
Θηλυκό 

Τεμ 250 1,65 € 412,50 € 

23 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ20- 
Αρσενικό ½'' 

Τεμ 1500 3,15 € 4.729,73 € 

24 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ25- 
Αρσενικό ¾'' 

Τεμ 500 4,16 € 2.080,65 € 

25 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32- 
Αρσενικό 1'' 

Τεμ 500 6,39 € 3.196,05 € 

26 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ50- 
Αρσενικό 1.½'' 

Τεμ 200 15,38 € 3.075,93 € 

27 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ63- 
Αρσενικό 2'' 

Τεμ 350 26,13 € 9.144,14 € 

28 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ90- 
Αρσενικό 3'' 

Τεμ 10 83,61 € 836,12 € 

29 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Γωνιακό 45ο για σωλήνα PE-PVC 
/ Φ32- Αρσενικό 1'' 

Τεμ 20 8,62 € 172,46 € 

30 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ20- 
θηλυκό ½'' 

Τεμ 500 3,30 € 1.651,65 € 

31 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ25- 
θηλυκό ¾'' 

Τεμ 200 4,31 € 862,29 € 

32 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32- 
θηλυκό 1'' 

Τεμ 150 6,76 € 1.013,51 € 

33 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ50- 
Φ50 

Τεμ 50 25,68 € 1.283,78 € 

34 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ63- 
Φ63 

Τεμ 50 43,67 € 2.183,61 € 

35 Ορειχάλκινος μαστός  ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 600 1,39 € 836,55 € 

36 Ορειχάλκινος μαστός  ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 300 2,06 € 617,76 € 

37 Ορειχάλκινος μαστός  1'' Βαρέως τύπου Τεμ 300 3,43 € 1.029,60 € 

38 Ορειχάλκινο ταυ ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 200 2,36 € 471,90 € 

39 Ορειχάλκινο ταυ ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 150 3,43 € 514,80 € 

40 Ορειχάλκινο ταυ 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 150 6,22 € 933,08 € 

41 Ορειχάλκινη γωνία ½'' αρσενικές -θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 500 3,03 € 1.512,50 € 

42 Ορειχάλκινη γωνία ¾'' αρσενικές -θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 200 2,68 € 536,25 € 
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43 Ορειχάλκινη γωνία ½'' θηλυκές-θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 500 2,86 € 1.430,00 € 

44 Ορειχάλκινη γωνία ¾'' θηλυκές-θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 250 2,49 € 622,05 € 

45 Ορειχάλκινη μούφα ½''  Βαρέως τύπου Τεμ 500 1,67 € 836,55 € 

46 Ορειχάλκινη μούφα ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 250 2,06 € 514,80 € 

47 Ορειχάλκινη μούφα 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 150 3,35 € 501,93 € 

48 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ50/ PVC-PN 16 MET 180 3,58 € 644,79 € 

49 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ63/ PVC-PN 16 MET 180 4,27 € 768,34 € 

50 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ125/ PVC-PN 17 MET 72 14,07 € 1.013,13 € 

51 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ140/ PVC-PN 18 MET 72 15,96 € 1.149,03 € 

52 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ160/ PVC-PN 19 MET 72 20,14 € 1.450,19 € 

53 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ200/ PVC-PN 19 MET 72 29,77 € 2.143,63 € 

54 Μούφες-μανσόν Φ50 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 150 17,37 € 2.606,18 € 

55 Μούφες-μανσόν Φ63 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 200 17,37 € 3.474,90 € 

56 Μούφες-μανσόν Φ75 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 200 17,37 € 3.474,90 € 

57 Μούφες-μανσόν Φ90 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 100 17,37 € 1.737,45 € 

58 Μούφες-μανσόν Φ110 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 100 17,37 € 1.737,45 € 

59 Γωνία 60ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ75/ PVC -PN 16 Τεμ 6 14,11 € 84,68 € 

60 Γωνία 90ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ75/ PVC -PN 16 Τεμ 6 14,95 € 89,70 € 

61 Γωνία 90ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ160/ PVC -PN 16 Τεμ 6 87,28 € 523,68 € 

62 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 0,45 € 0,45 € 

63 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί ¾'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 0,72 € 0,72 € 

64 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 1'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 0,99 € 0,99 € 

65 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 2'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 3,47 € 3,47 € 

66 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 3'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 9,02 € 9,02 € 
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67 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 4'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 32,45 € 32,45 € 

68 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί συστολικοί 1 × ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 2,96 € 2,96 € 

69 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί συστολικοί 1 × ¾'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 2,68 € 2,68 € 

70 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μούφες ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1 0,61 € 0,61 € 

71 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 0,72 € 0,72 € 

72 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 1,21 € 1,21 € 

73 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 1,75 € 1,75 € 

74 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 0,61 € 0,61 € 

75 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 0,94 € 0,94 € 

76 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 1,60 € 1,60 € 

77 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές 2'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 5,61 € 5,61 € 

78 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 0,45 € 0,45 € 

79 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 0,69 € 0,69 € 

80 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1 1,01 € 1,01 € 

81 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 10 0,43 € 4,29 € 

82 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 10 0,61 € 6,05 € 

83 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 5 0,72 € 3,58 € 

84 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 10 0,77 € 7,70 € 

85 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 5 0,92 € 4,62 € 

86 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 10 1,05 € 10,45 € 

87 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής ¾'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 50 0,94 € 46,75 € 

88 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής 1'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 50 0,86 € 42,90 € 

89 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής 1'' × ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 40 0,86 € 34,32 € 

90 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου Αγγλίας ¾'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 40 1,12 € 44,62 € 
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91 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου Αγγλίας 1'' × ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 30 1,42 € 42,47 € 

92 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 48- 59/ L200 Μονού αρμού Τεμ 100 27,50 € 2.750,00 € 

93 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 60- 67/ L300 Μονού αρμού Τεμ 120 44,11 € 5.293,20 € 

94 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 70- 77/ L300 Μονού αρμού Τεμ 105 46,64 € 4.897,20 € 

95 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 87- 97/ L300 Μονού αρμού Τεμ 200 52,36 € 10.472,00 € 

96 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 108- 118/ L300 Μονού αρμού Τεμ 60 55,94 € 3.356,50 € 

97 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 120- 131/ L250 Μονού αρμού Τεμ 50 58,84 € 2.941,87 € 

98 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 85-105/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 120 59,48 € 7.137,70 € 

99 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 95-115/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90 69,50 € 6.254,82 € 

100 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 105-125/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90 70,66 € 6.359,07 € 

101 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 115-135/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90 72,27 € 6.503,85 € 

102 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 133-155/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 60 74,62 € 4.477,47 € 

103 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 155-175/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 18 81,23 € 1.462,16 € 

104 Σέλλα επισκευής, μερικής επικάλυψης Φ21-25 /L 75 Μονού αρμού Τεμ 150 10,10 € 1.515,44 € 

105 Σέλλα επισκευής, μερικής επικάλυψης Φ33-37 /L 75 Μονού αρμού Τεμ 36 10,96 € 394,59 € 

106 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ50 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 80 25,00 € 2.000,00 € 

107 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ63 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 350 30,00 € 10.500,00 € 

108 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ75 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 250 37,00 € 9.250,00 € 

109 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ90 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 350 41,00 € 14.350,00 € 

110 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ110 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 100 55,00 € 5.500,00 € 

111 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ125 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 50 65,00 € 3.250,00 € 

112 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ140 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 50 85,00 € 4.250,00 € 

113 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ160 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 42 90,00 € 3.780,00 € 

114 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ200 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 15 18,26 € 273,90 € 
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115 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ250 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 150χιλ 

Τεμ 30 32,18 € 965,25 € 

116 Σωλήνας Φ25 PE-100 -PN 16, SDR11(ΜΑΥΡΟ)  μέτρο 250 0,69 € 171,60 € 

117 Σωλήνας Φ32 PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρο 300 1,12 € 334,62 € 

118 Σωλήνας Φ63 PE-100-PN 16, SDR11 μέτρο 150 4,25 € 637,07 € 

119 Σωλήνας Φ63 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 100 4,25 € 424,71 € 

120 Σωλήνας Φ90 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 100 8,58 € 858,00 € 

121 Σωλήνας Φ160 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 30 26,94 € 808,24 € 

122 Σωλήνας Φ200 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 30 41,98 € 1.259,33 € 

123 Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 × 2,5) Πόσιμου νερού μέτρο 1500 0,64 € 965,25 € 

124 Σωλήνας Φ32 × 3,0 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ32 × 3,0) Πόσιμου νερού μέτρο 600 1,39 € 836,55 € 

125 
Μούφα ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 32, με 
πίεση λειτουργίας PN 16 

Τεμ 21 3,85 € 80,85 € 

126 
Πώμα ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 75, με 
πίεση λειτουργίας PN 16 

Τεμ 9 17,05 € 153,45 € 

127 Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ75, με πίεση λειτουργίας PN 16 Τεμ 30 6,05 € 181,50 € 

128 Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ90, με πίεση λειτουργίας PN 16 Τεμ 30 8,25 € 247,50 € 

129 
Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ140, με πίεση λειτουργίας PN 
16 

Τεμ 6 13,09 € 78,54 € 

130 
Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ160, με πίεση λειτουργίας PN 
16 

Τεμ 6 15,18 € 91,08 € 

131 
Σφαιρικός κρουνός με ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ βαλβίδα αντεπιστροφής ½'' θηλ -½'' 
θηλ,  Βαρέως Τύπου  

Τεμ 800 9,00 € 7.200,00 € 

132 Σφαιρικός κρουνός ¾'' Αρσ- ¾''Θηλυκή DN (20),  Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 500 11,50 € 5.750,00 € 

133 Σφαιρικός κρουνός 1'' αρσ- 1'' Θηλυκή / DN (25), Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 300 15,51 € 4.653,00 € 

134 Σφαιρικός κρουνός 2'' Αρσ- 2'' Θηλυκή (DN50),  Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 1 54,18 € 54,18 € 

135 Ορειχάλκινες Σφαιρικές Κάνουλες ½'', Λαβή, Βαρέως Τύπου  Τεμ 200 8,42 € 1.683,00 € 

136 Ορειχάλκινες Σφαιρικές Κάνουλες ¾'', Λαβή, Βαρέως Τύπου  Τεμ 30 13,20 € 396,00 € 

137 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ50 × ¾'' 

Τεμ 51 15,74 € 802,96 € 

138 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ63 × ¾'' 

Τεμ 280 17,44 € 4.881,80 € 
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139 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ63 × 1'' 

Τεμ 140 17,05 € 2.387,00 € 

140 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ75 × ¾'' 

Τεμ 1 19,09 € 19,09 € 

141 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ90 × ¾'' 

Τεμ 180 22,77 € 4.098,60 € 

142 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ90 × 1'' 

Τεμ 60 23,10 € 1.386,00 € 

143 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ160 × ¾'' 

Τεμ 18 44,34 € 798,07 € 

144 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ160 × 1'' 

Τεμ 9 41,91 € 377,22 € 

145 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (70-90mm) Τεμ 1 60,42 € 60,42 € 

146 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (88-117mm) Τεμ 1 68,02 € 68,02 € 

147 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (108-143mm) Τεμ 1 73,06 € 73,06 € 

148 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (136-166mm) Τεμ 1 92,73 € 92,73 € 

149 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(70-90mm/DN 65) 

Τεμ 1 59,18 € 59,18 € 

150 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(159-194mm/DN 150) 

Τεμ 1 108,09 € 108,09 € 

151 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(200-230mm/DN 200) 

Τεμ 1 140,55 € 140,55 € 

152 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (46-70mm) 

Τεμ 30 109,45 € 3.283,50 € 

153 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (70-90mm) 

Τεμ 1 135,39 € 135,39 € 

154 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (88-117mm) 

Τεμ 1 152,02 € 152,02 € 

155 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (108-143mm) 

Τεμ 1 174,02 € 174,02 € 

156 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (136-166mm) 

Τεμ 1 239,91 € 239,91 € 

157 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (159-194mm) 

Τεμ 1 275,00 € 275,00 € 

158 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (200-230mm) 

Τεμ 1 445,28 € 445,28 € 

159 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN50 Τεμ 4 84,94 € 339,77 € 

160 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN65 Τεμ 4 106,61 € 426,43 € 

161 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN80 Τεμ 10 109,41 € 1.094,06 € 

162 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN100 Τεμ 10 138,35 € 1.383,53 € 
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163 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN125 Τεμ 2 204,42 € 408,84 € 

164 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN150 Τεμ 2 218,58 € 437,15 € 

165 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN200 Τεμ 2 373,87 € 747,75 € 

166 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN250 Τεμ 2 416,13 € 832,26 € 

167 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ63 

Τεμ 6 75,85 € 455,07 € 

168 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ75 

Τεμ 6 80,30 € 481,80 € 

169 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ90 

Τεμ 6 90,02 € 540,14 € 

170 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ110 

Τεμ 10 120,29 € 1.202,92 € 

171 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ125 

Τεμ 10 138,55 € 1.385,45 € 

172 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ160 

Τεμ 10 211,53 € 2.115,30 € 

173 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ200 

Τεμ 5 260,54 € 1.302,68 € 

174 Πώμα Χυτοσιδηρό για σωλήνα PVC Φ63, PN16 ( με λάστιχο) Τεμ 6 11,44 € 68,64 € 

175 Πώμα Χυτοσιδηρό για σωλήνα PVC Φ90, PN16 ( με λάστιχο) Τεμ 15 19,73 € 296,01 € 

176 Tαυ χυτοσιδηρό Τριών Κεφαλών ( με λάστιχο) ΓΙΑ PVC,16 ΑΤΜ Φ140 Τεμ 3 128,70 € 386,10 € 

177 
Αυτόματη Πιεζοθραυστική Βάνα τύπου μεμβράνης- Μείωσης πίεσης  & 
εξισορρόπησης παροχής PN 16 DN 80  

Τεμ 1 1.600,00 € 1.600,00 € 

178 
Αυτόματη Πιεζοθραυστική Βάνα τύπου μεμβράνης- Μείωσης πίεσης  & 
εξισορρόπησης παροχής PN 16 DN 100  

Τεμ 1 1.700,00 € 1.700,00 € 

179 Φλάντζα χυτοσιδηρή για λαιμό PE, με οπές, PN 16, DN 65 Τεμ 18 7,94 € 142,86 € 

180 Φλάντζα χυτοσιδηρή για λαιμό PE, με οπές, PN 16, DN 80 Τεμ 60 10,04 € 602,32 € 

181 
Πλαίσια-καλύμματα για φρεάτια υδρομετρητών τύπου καμπάνα 
διαστάσεων 35Χ35, κλάσης Β125 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124 

Τεμ 100 22,00 € 2.200,00 € 

182 
Προκατασκευασμένο Φρεάτιο Υδρομετρητών Τύπου Καμπάνα με 
πλαίσιο-κάλυμμα φρεατίου διαστάσεων 35Χ35 κλάσης Β125 σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 124 

Τεμ 250 40,00 € 10.000,00 € 

183 
Σχάρα ομβρίων, διαστάσεων 500 × 1000 mm κατηγορία αντοχής C 250 
κατά ΕΝ 124:1994 φορτίο Θραύσης ≥ 250 ΚΝ 

Τεμ 10 159,72 € 1.597,20 € 

184 
Αρθρωτό κάλυμμα με ειδική λαβή (κλείδωμα), εξωτερικής διάστασης 
πλαισίου Φ850, και καθαρό άνοιγμα Φ600 κατηγορία αντοχής D400 
κατά ΕΝ 124:1994 φορτίο Θραύσης ≥ 400 ΚΝ, με ελαστικό παρέμβυσμα 

Τεμ 4 152,28 € 609,14 € 

185 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ63 Τεμ 45 0,86 € 38,61 € 
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186 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ75 Τεμ 150 1,03 € 154,44 € 

187 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ90 Τεμ 150 1,09 € 164,09 € 

188 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ110 Τεμ 150 1,20 € 180,18 € 

189 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ125/140 Τεμ 90 1,91 € 171,81 € 

190 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ160 Τεμ 42 1,99 € 83,78 € 

191 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ200 Τεμ 36 2,75 € 98,84 € 

192 Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης ρακόρ υδρομετρητών ¾'' Τεμ 6000 0,02 € 128,70 € 

193 Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης ρακόρ υδρομετρητών 1'' Τεμ 1000 0,05 € 49,34 € 

194 Καννάβι (κούκλες) κιλό 40 1,19 € 47,52 € 

195 Μανόμετρο, 16 ατμ Τεμ 20 20,38 € 407,55 € 

196 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ16Χ90mm με Παξιμάδι Τεμ 600 1,03 € 617,76 € 

197 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ18Χ70mm με Παξιμάδι Τεμ 600 1,31 € 785,07 € 

198 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ18Χ80mm με Παξιμάδι Τεμ 600 1,37 € 823,68 € 

Σύνολα  
Ποσότητα 

38098 

Καθαρή 
Αξία 

305.192,84 € 

ΦΠΑ 24% 73.246,28 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 1 378.439,13 € 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Υδρομετρητής ταχυμετρικός DN15, ξηρού τύπου,  
Μετρ. Κλάσης R 160-H/R80-V, Μήκους L=110mm. 

TMX 1500 30,60 € 45.900,00 € 

2 
Υδρομετρητής ταχυμετρικός DN15, ξηρού τύπου,  
Μετρ. Κλάσης R 160-H/R80-V, Μήκους L=140mm. 

TMX 1000 32,42 € 32.420,00 € 

3 Υδρομετρητής DN20 (¾") TMX 250 37,77 € 9.442,50 € 

4 Υδρομετρητής DN25 (1") TMX 50 43,20 € 2.160,00 € 

5 Υδρομετρητής DN50 (2") TMX 2 55,23 € 110,46 € 

Σύνολα  
Ποσότητα 

2802 

Καθαρή 
Αξία 

90.032,96 € 

ΦΠΑ 24% 21.607,91 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 2 111.640,87 € 
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ΤΜΗΜΑ 3 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1 Νήμα Στεγανοποίησης 150Μ Τεμ 300 11,00 € 3.300,00 € 

2 Κολεκτέρ 2 PON ΙΝΟΧ Τεμ 100 7,00 € 700,00 € 

3 Καζανάκια τουαλέτας Τεμ 20 55,00 € 1.100,00 € 

4 Γωνιακός διακόπτης ½'' Χ ½'' Τεμ 50 6,00 € 300,00 € 

5 Γωνιακός διακόπτης ½'' Χ ¾'' Τεμ 10 6,00 € 60,00 € 

6 Σπιράλ σύνδεσης L=300 Τεμ 40 6,50 € 260,00 € 

7 Σπιράλ σύνδεσης L=500 Τεμ 35 7,58 € 265,30 € 

8 Σπιράλ σύνδεσης L=700 Τεμ 35 9,00 € 315,00 € 

9 Φιάλες προπανίου για καμινέτο Τεμ 50 6,00 € 300,00 € 

10 Μπαταρίες Νιπτήρος Τεμ 15 60,00 € 900,00 € 

11 Μπαταρίες Μπάνιου Τεμ 5 99,94 € 499,70 € 

Σύνολα  
Ποσότητα 

660 

Καθαρή 
Αξία 

8.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.920,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 3 9.920,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 1 305.192,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 2 90.032,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 3 8.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 403.225,80 € 
 
 

I.2.3. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
Επειδή το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης εξαρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από την εμφάνιση βλαβών στο 
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης το οποίο εκτείνεται σε όλη την έκταση του Δήμου Κρωπίας, -οι οποίες δεν είναι 

δυνατό να προβλεφθούν με κάποιο τρόπο παρά μόνο πρόβλεψη με βάση τα στατιστικά στοιχεί μπορεί να γίνει-, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 
22/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

1. Χρόνος περαίωσης 
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, είτε με πρωτοβουλία της 

 αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου 

 το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 

 εργασιών. 
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2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο  
Το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ των ανά τμήμα επιμέρους συμβάσεων 
δε θα ξεπεράσει τις 403.225,80 € χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 

Ν. 4412/2016), ακόμη και στην περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού για όσα τμήματα κριθούν άγονα. Οι 
επί μέρους συμβάσεις, μπορούν να τροποποιηθούν προς τα επάνω (αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου), ανάλογα 
με το τμήμα εργασιών στο οποίο παρουσιάσθηκε η ανάγκη, μέχρι ποσοστού 50% εφόσον το ποσό που 
προκύπτει είναι μικρότερο από την συνολική έκπτωση στο Διαγωνισμό, ή προς τα κάτω (μείωση του Οικονομικού 

Αντικειμένου) μέχρι ποσοστού 10% όπως περιγράφεται στο ακόλουθο παράδειγμα: 

 Έστω ότι μετά το Διαγωνισμό και τις εκπτώσεις που δόθηκαν σε κάθε τμήμα, προκύπτει ΣΥΝΟΛΙΚΗ εξοι-
κονόμηση ποσού 40.000,00 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% περίπου) στο σύνολο της προϋπολογισμένης 
δαπάνης. 

 Έστω ότι στο τμήμα 2 δόθηκε έκπτωση 20% (18.000,00€) οπότε το συμβατικό ποσό γίνεται 90.000,00-
18.000,00 = 72.000,00€. 

 Το τμήμα 2 μπορεί να προσαυξηθεί κατά 50% ήτοι έως 36.000,00 € (72.000,00 Χ 50% ), ή να μειωθεί κατά 
10% ήτοι έως 7.200,00€ (72.000,00 Χ 10% ), οπότε το νέο συμβατικό ποσό για το τμήμα 3 μπορεί να 
κυμανθεί από 64.800,00 €  έως  108.000,00 € 

 Εάν η έκπτωση στο τμήμα 2 είναι 45% ήτοι ποσό 40.500 € ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να γίνει χρήση όλόκληρου του 
ποσού, αλλά μέχρι τις 40.000 (όσο είναι η συνολική έκπτωση) 

 Τέλος ελέγχεται ανακεφαλαιωτικά, το γεγονός ότι το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δε θα ξεπεράσει τις 403.225,80 € χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία 
ΟΛΩΝ των τμημάτων.  

3. Τρόπος άσκησης :  
Με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 
εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης, το οποίο θα 
διαβιβασθεί στο Αρμόδιο Αποφασιστικό οργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση 
περί έγκρισης ή μη.  

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 
  

I.2.4. Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Φόροι/τέλη/κρατήσεις. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της ποσότητας των 
υπό προμήθεια ειδών κάθε τμηματικής παράδοσης (που αποτελούν μέρος των συνολικών ποσοτήτων). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιο-
λογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 §5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και 

δύο αντίγραφά του, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, τα λοιπά έγγραφα που 

θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα 

για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα 

που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

1. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 
Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016). 
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3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) για την προμή-
θεια των υλικών 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του 
προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και 
κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος, δασμό ή άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Εάν υπάρχει δικαστική ή άλλη τελεσίδικη απόφαση δέσμευσης του ποσού πληρωμής, τότε θα εκτελείται η 
απόφαση αυτή καταρχήν και στη συνέχεια θα πληρώνεται το υπόλοιπο ποσό στον Ανάδοχο. 

 

 

Συντάχθηκε 01 Ιουλ 2021 
Επικαιροποιήθηκε 29 Νοε 2021 

Ο συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
02 Δεκ 2021 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελευθέριος Φωτόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 Σπύρος Σιούντρης MSc 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/A 
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Παράρτημα II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II.1.1. Αντικείμενο συγγραφής 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ 2021-2024 που αποτελούν 
τα υλικά και τα αναλώσιμα εκείνα που χρησιμοποιούνται από το Γραφείο Ύδρευσης την Αναθέτουσα Αρχή για 
την επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, δεδομένου ότι το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κρωπίας 
είναι ιδιόκτητο και ο Δήμος έχει την ευθύνη της συντήρησης και της καλής λειτουργίας. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Κρωπίας. 

Ανάδοχος ή Προμηθευτής θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας. 

 

II.1.2. Ισχύουσες διατάξεις 

Για την σύνταξη του παρόντος τεύχους Δημοπράτησης λήφθηκε υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι 
διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 
(Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.» 

 Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 Της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β' 892/11.07.2001). 

 Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας 
του τίτλου 
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II.1.3. Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος 

1.5 Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

II.1.4. Σύναψη σύμβασης 
 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, κοινοποιείται και 
εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης, και στον 
καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Με την 
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
 

II.1.5. Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» του παρόντος. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων και μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ τότε αναλόγως τροποποιούνται και 
οι επιμέρους παραδόσεις αναλόγως. 

Οι τμηματικές παραδόσεις είναι αποκλειστικές και 
μπορούν να τροποποιηθούν με έγκριση της Επιτρο-
πής Παραλαβής και Παρακολούθησης, εφόσον δεν 
υπερβαίνουν τον κατ’ αρχήν συμβατικό χρόνο πα-
ράδοσης. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί 
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου (όπως διαμορ-

φώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε), σύμφωνα με το άρθρο 
209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το 
υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει  η σύμβαση, και  εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε ποσοστό επί της αρχικής) 

(Η παραδούμενη ποσότητα θα περιλαμβάνει 
περίπου ίσα μέρη ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ) ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
(σε μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης) 10% 40% 65% 90% 100% 

2 μήνες 10%     

12 μήνες  30%    

22 μήνες   25%   

32 μήνες    25%  

36 μήνες     10% 
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Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 
παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη ή τον χώρο 
υποδοχής των υλικών και την Ε.Π.Π., για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί,  εφόσον το επιθυμεί, ο προ- 

μηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώ- 
νουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.  

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. μέσα 
στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κυρηχθεί έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος 
και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν 
μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με 
την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 
 της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, 
 αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν 
 οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 
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II.1.6. Τροποποίηση σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016  Άρθρο 132 §1 περ. (α)), μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 
22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Τροποποιήσεις ως προς τις επι μέρους ποσότητες ανά άρθρο, για ποσοστό μικρότερο από 10% της συνολικής 
ποσότητας θα γίνονται με σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης. 

Τροποποιήσεις ως προς τις επι μέρους ποσότητες ανά άρθρο, για ποσοστό μεγαλύτερο από 10% της συνολικής 
ποσότητας με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201) της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, που θα εγκριθεί από το Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι-ΜΕΡΟΣ Β  της παρούσης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου 
είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

II.1.7. Πλημμελής κατασκευή-Καλή λειτουργία 
Εάν τα προς προμήθεια είδη, ο τρόπος μεταφοράς και η παράδοση αυτών στην Υπηρεσία δεν είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της μελέτης ή εμφανίζουν αλλοιώσεις, προ-
σμίξεις  με ουσίες που δεν προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ελαττώματα ή δεν αναγράφουν 
τα στοιχεία στο σώμα τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που θα προκύψουν, 
είτε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 
μελέτης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παραλαβής, 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 
εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Ε.Π.Π., εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο επί τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου. 

II.1.8. Υπεργολαβία 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

 

 

Συντάχθηκε 01 Ιουλ 2021 
Επικαιροποιήθηκε 29 Νοε 2021 

Ο συντάξας 

 Θεωρήθηκε 
02 Δεκ 2021 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελευθέριος Φωτόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 Σπύρος Σιούντρης MSc 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/A 
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Παράρτημα III. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Άρθρο 79 §4 Ν. 4412/2016) 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – ΕΕΕΣ (European Single Procurement Document – ESPD) είναι μια 
υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η 
οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή 
άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού και πληρούνται τα συναφή κριτήρια επιλογής 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή 
προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς  αποκλείονται ή 
μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, 
για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να 
συμμετάσχουν και 

δ) (ειδικά για την Ελλάδα) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, 
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 

4497/2017) ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.-ESPD), καταρτίζεται και διατίθεται από την 
αναθέτουσα αρχή σε μορφή >pdf< και σε μορφή >xml. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως 
αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε 
μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το : 
«Τι εστί ηλεκτρονική υπηρεσία 
eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ?» και για να μεταβείτε στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία eEEEΣ στο : 
www.promitheus.gov.gr 
[Ο συντάκτης της Αναθέτουσας Αρχής θα μεριμνήσει για 
την προσυμπλήρωση του εντύπου μέσω της διαδρομής 
και θα επισυνάψει το EEEΣ σε μορφή pdf, στο παρόν 
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τεύχος, στο επόμενο σημείο] 

 
 

Παράρτημα IV. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο:  210 6622379 εσωτ. 145 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης, σχαρών ομβρίων κλπ, 
2021 

Κωδικός CPV:  

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

3 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 
 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσό 
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

1 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ½'' αρσενικό Τεμ 50   

2 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ½'' θηλυκό Τεμ 50   

3 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ¾'' αρσενικό Τεμ 20   

4 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα ¾'' θηλυκό Τεμ 20   

5 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 1'' θηλυκό Τεμ 10   

6 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 2'' θηλυκό Τεμ 10   

7 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνα 1'' (Φ 
33) 

Τεμ 10   

8 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ½'' Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 3500   

9 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ¾'' αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 600   

10 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ½'' Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 1000   

11 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ¾" Αρσενικό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 1000   

12 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου γωνιακό Φ22 × 3,0 × ¾" Αρσενικό 
(Σωλήνα PE-80) 

Τεμ 1000   

13 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ½'' Θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 3500   

14 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ18 × 2,5 × ¾'' θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 600   

15 
Ορειχάλκινο ρακόρ μονοσωληνίου Φ22 × 3,0 × ¾'' Θηλυκό (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 500   

16 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος  μονοσωληνίου Φ32 × 3,0 × Φ32 (Σωλήνα PE-
80) 

Τεμ 50   

17 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος γωνιακός μονοσωληνίου Φ32 × 3,0 × Φ32 
(Σωλήνα PE-80) 

Τεμ 50   

18 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ16 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 100   

19 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ18 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 500   

20 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ18 × ½'' 
Θηλυκό 

Τεμ 500   

21 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ22 × ½'' 
Αρσενικό 

Τεμ 250   

22 
Ορειχάλκινο ρακόρ χαλκοσωλήνα (μηχανικής σύσφιξης) Φ15 × ½'' 
Θηλυκό 

Τεμ 250   

23 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ20- 
Αρσενικό ½'' 

Τεμ 1500   
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24 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ25- 
Αρσενικό ¾'' 

Τεμ 500   

25 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32- 
Αρσενικό 1'' 

Τεμ 500   

26 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ50- 
Αρσενικό 1.½'' 

Τεμ 200   

27 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ63- 
Αρσενικό 2'' 

Τεμ 350   

28 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ90- 
Αρσενικό 3'' 

Τεμ 10   

29 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Γωνιακό 45ο για σωλήνα PE-PVC 
/ Φ32- Αρσενικό 1'' 

Τεμ 20   

30 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ20- 
θηλυκό ½'' 

Τεμ 500   

31 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ25- 
θηλυκό ¾'' 

Τεμ 200   

32 
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32- 
θηλυκό 1'' 

Τεμ 150   

33 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ50- 
Φ50 

Τεμ 50   

34 
Ορειχάλκινος σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ63- 
Φ63 

Τεμ 50   

35 Ορειχάλκινος μαστός  ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 600   

36 Ορειχάλκινος μαστός  ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 300   

37 Ορειχάλκινος μαστός  1'' Βαρέως τύπου Τεμ 300   

38 Ορειχάλκινο ταυ ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 200   

39 Ορειχάλκινο ταυ ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 150   

40 Ορειχάλκινο ταυ 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 150   

41 Ορειχάλκινη γωνία ½'' αρσενικές -θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 500   

42 Ορειχάλκινη γωνία ¾'' αρσενικές -θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 200   

43 Ορειχάλκινη γωνία ½'' θηλυκές-θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 500   

44 Ορειχάλκινη γωνία ¾'' θηλυκές-θηλυκές Βαρέως τύπου Τεμ 250   

45 Ορειχάλκινη μούφα ½''  Βαρέως τύπου Τεμ 500   

46 Ορειχάλκινη μούφα ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 250   

47 Ορειχάλκινη μούφα 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 150   

48 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ50/ PVC-PN 16 MET 180   

49 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ63/ PVC-PN 16 MET 180   

50 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ125/ PVC-PN 17 MET 72   
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51 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ140/ PVC-PN 18 MET 72   

52 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ160/ PVC-PN 19 MET 72   

53 Σωλήνας (με ελαστικό δακτύλιο) Φ200/ PVC-PN 19 MET 72   

54 Μούφες-μανσόν Φ50 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 150   

55 Μούφες-μανσόν Φ63 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 200   

56 Μούφες-μανσόν Φ75 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 200   

57 Μούφες-μανσόν Φ90 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 100   

58 Μούφες-μανσόν Φ110 PVC 16 ATM (με ελαστικούς δακτυλίους)  Τεμ 100   

59 Γωνία 60ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ75/ PVC -PN 16 Τεμ 6   

60 Γωνία 90ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ75/ PVC -PN 16 Τεμ 6   

61 Γωνία 90ο (με ελαστικό δακτύλιο) Φ160/ PVC -PN 16 Τεμ 6   

62 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

63 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί ¾'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

64 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 1'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

65 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 2'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

66 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 3'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

67 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί 4'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

68 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί συστολικοί 1 × ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

69 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μαστοί συστολικοί 1 × ¾'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

70 Γαλβανιζέ τυπου Ιαπωνίας μούφες ½'' Βαρέως τύπου  Τεμ 1   

71 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

72 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

73 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας ταυ 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

74 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

75 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

76 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

77 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες αρσενικές-θηλυκές 2'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

78 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

79 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

80 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας γωνίες θηλυκές-θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 1   

81 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 10   
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82 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 10   

83 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες αρσενικές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 5   

84 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 10   

85 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 5   

86 Γαλβανιζέ τύπου Ιαπωνίας τάπες θηλυκές 1'' Βαρέως τύπου Τεμ 10   

87 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής ¾'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 50   

88 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής 1'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 50   

89 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου αμερικής 1'' × ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 40   

90 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου Αγγλίας ¾'' × ½'' Βαρέως τύπου Τεμ 40   

91 Γαλβανιζέ συστολή  τύπου Αγγλίας 1'' × ¾'' Βαρέως τύπου Τεμ 30   

92 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 48- 59/ L200 Μονού αρμού Τεμ 100   

93 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 60- 67/ L300 Μονού αρμού Τεμ 120   

94 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 70- 77/ L300 Μονού αρμού Τεμ 105   

95 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 87- 97/ L300 Μονού αρμού Τεμ 200   

96 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 108- 118/ L300 Μονού αρμού Τεμ 60   

97 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 120- 131/ L250 Μονού αρμού Τεμ 50   

98 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 85-105/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 120   

99 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 95-115/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90   

100 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 105-125/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90   

101 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 115-135/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 90   

102 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 133-155/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 60   

103 Σέλλα επισκευής, ολικής επικάλυψης Φ 155-175/ L300 Διπλού αρμού Τεμ 18   

104 Σέλλα επισκευής, μερικής επικάλυψης Φ21-25 /L 75 Μονού αρμού Τεμ 150   

105 Σέλλα επισκευής, μερικής επικάλυψης Φ33-37 /L 75 Μονού αρμού Τεμ 36   

106 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ50 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 80   

107 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ63 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 350   

108 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ75 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 250   

109 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ90 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 350   
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110 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ110 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 100   

111 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ125 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 50   

112 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ140 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 50   

113 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ160 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 42   

114 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ200 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 120χιλ 

Τεμ 15   

115 
Κολλάρο επισκευής (λάμες ανοξείδωτες) Φ250 (ανοξείδωτα πριτσίνια-
βίδες)-μήκος 150χιλ 

Τεμ 30   

116 Σωλήνας Φ25 PE-100 -PN 16, SDR11(ΜΑΥΡΟ)  μέτρο 250   

117 Σωλήνας Φ32 PE-100 -PN 16, SDR11 μέτρο 300   

118 Σωλήνας Φ63 PE-100-PN 16, SDR11 μέτρο 150   

119 Σωλήνας Φ63 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 100   

120 Σωλήνας Φ90 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 100   

121 Σωλήνας Φ160 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 30   

122 Σωλήνας Φ200 PE-100-PN 16, SDR11(6M) μέτρο 30   

123 Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 × 2,5) Πόσιμου νερού μέτρο 1500   

124 Σωλήνας Φ32 × 3,0 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ32 × 3,0) Πόσιμου νερού μέτρο 600   

125 
Μούφα ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 32, με 
πίεση λειτουργίας PN 16 

Τεμ 21   

126 
Πώμα ηλεκτροσυγκόλλησης (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 75, με 
πίεση λειτουργίας PN 16 

Τεμ 9   

127 Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ75, με πίεση λειτουργίας PN 16 Τεμ 30   

128 Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ90, με πίεση λειτουργίας PN 16 Τεμ 30   

129 
Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ140, με πίεση λειτουργίας PN 
16 

Τεμ 6   

130 
Λαιμός ευθέων άκρων  -PE 100 SDR 11, Φ160, με πίεση λειτουργίας PN 
16 

Τεμ 6   

131 
Σφαιρικός κρουνός με ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ βαλβίδα αντεπιστροφής ½'' θηλ -½'' 
θηλ,  Βαρέως Τύπου  

Τεμ 800   

132 Σφαιρικός κρουνός ¾'' Αρσ- ¾''Θηλυκή DN (20),  Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 500   

133 Σφαιρικός κρουνός 1'' αρσ- 1'' Θηλυκή / DN (25), Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 300   

134 Σφαιρικός κρουνός 2'' Αρσ- 2'' Θηλυκή (DN50),  Βαρέως Τύπου ,  Τεμ 1   

135 Ορειχάλκινες Σφαιρικές Κάνουλες ½'', Λαβή, Βαρέως Τύπου  Τεμ 200   

136 Ορειχάλκινες Σφαιρικές Κάνουλες ¾'', Λαβή, Βαρέως Τύπου  Τεμ 30   
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137 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ50 × ¾'' 

Τεμ 51   

138 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ63 × ¾'' 

Τεμ 280   

139 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ63 × 1'' 

Τεμ 140   

140 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ75 × ¾'' 

Τεμ 1   

141 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ90 × ¾'' 

Τεμ 180   

142 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ90 × 1'' 

Τεμ 60   

143 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ160 × ¾'' 

Τεμ 18   

144 
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός με εσωτερική επένδυση (λάστιχο και 
βίδες) για σωλήνα PE/PVC Φ160 × 1'' 

Τεμ 9   

145 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (70-90mm) Τεμ 1   

146 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (88-117mm) Τεμ 1   

147 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (108-143mm) Τεμ 1   

148 Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους (136-166mm) Τεμ 1   

149 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(70-90mm/DN 65) 

Τεμ 1   

150 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(159-194mm/DN 150) 

Τεμ 1   

151 
Σύνδεσμος Φλάντζα -ζυμπώ νέου τύπου -Μεγάλου εύρους 
(200-230mm/DN 200) 

Τεμ 1   

152 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (46-70mm) 

Τεμ 30   

153 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (70-90mm) 

Τεμ 1   

154 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (88-117mm) 

Τεμ 1   

155 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (108-143mm) 

Τεμ 1   

156 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (136-166mm) 

Τεμ 1   

157 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (159-194mm) 

Τεμ 1   

158 
Σύνδεσμος ζυμπώ νέου τύπου -σύστημα αγκύρωσης και από τις δυο 
πλευρές -Μεγάλου εύρους (200-230mm) 

Τεμ 1   

159 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN50 Τεμ 4   

160 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN65 Τεμ 4   

161 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN80 Τεμ 10   
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162 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN100 Τεμ 10   

163 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN125 Τεμ 2   

164 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN150 Τεμ 2   

165 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN200 Τεμ 2   

166 Δικλείδα χυτοσιδηρή, σύρτου, ελαστικής εμφράξεως, PN16 atm DN250 Τεμ 2   

167 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ63 

Τεμ 6   

168 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ75 

Τεμ 6   

169 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ90 

Τεμ 6   

170 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ110 

Τεμ 10   

171 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ125 

Τεμ 10   

172 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ160 

Τεμ 10   

173 
Σέλλα επισκευής σωλήνα PE με αγκύρωση, χυτοσιδηρή, Εποξεικής 
βαφής, PN16, Φ200 

Τεμ 5   

174 Πώμα Χυτοσιδηρό για σωλήνα PVC Φ63, PN16 ( με λάστιχο) Τεμ 6   

175 Πώμα Χυτοσιδηρό για σωλήνα PVC Φ90, PN16 ( με λάστιχο) Τεμ 15   

176 Tαυ χυτοσιδηρό Τριών Κεφαλών ( με λάστιχο) ΓΙΑ PVC,16 ΑΤΜ Φ140 Τεμ 3   

177 
Αυτόματη Πιεζοθραυστική Βάνα τύπου μεμβράνης- Μείωσης πίεσης  & 
εξισορρόπησης παροχής PN 16 DN 80  

Τεμ 1   

178 
Αυτόματη Πιεζοθραυστική Βάνα τύπου μεμβράνης- Μείωσης πίεσης  & 
εξισορρόπησης παροχής PN 16 DN 100  

Τεμ 1   

179 Φλάντζα χυτοσιδηρή για λαιμό PE, με οπές, PN 16, DN 65 Τεμ 18   

180 Φλάντζα χυτοσιδηρή για λαιμό PE, με οπές, PN 16, DN 80 Τεμ 60   

181 
Πλαίσια-καλύμματα για φρεάτια υδρομετρητών τύπου καμπάνα 
διαστάσεων 35Χ35, κλάσης Β125 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124 

Τεμ 100   

182 
Προκατασκευασμένο Φρεάτιο Υδρομετρητών Τύπου Καμπάνα με 
πλαίσιο-κάλυμμα φρεατίου διαστάσεων 35Χ35 κλάσης Β125 σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 124 

Τεμ 250   

183 
Σχάρα ομβρίων, διαστάσεων 500 × 1000 mm κατηγορία αντοχής C 250 
κατά ΕΝ 124:1994 φορτίο Θραύσης ≥ 250 ΚΝ 

Τεμ 10   

184 
Αρθρωτό κάλυμμα με ειδική λαβή (κλείδωμα), εξωτερικής διάστασης 
πλαισίου Φ850, και καθαρό άνοιγμα Φ600 κατηγορία αντοχής D400 
κατά ΕΝ 124:1994 φορτίο Θραύσης ≥ 400 ΚΝ, με ελαστικό παρέμβυσμα 

Τεμ 4   

185 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ63 Τεμ 45   

186 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ75 Τεμ 150   
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187 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ90 Τεμ 150   

188 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ110 Τεμ 150   

189 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ125/140 Τεμ 90   

190 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ160 Τεμ 42   

191 Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ200 Τεμ 36   

192 Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης ρακόρ υδρομετρητών ¾'' Τεμ 6000   

193 Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης ρακόρ υδρομετρητών 1'' Τεμ 1000   

194 Καννάβι (κούκλες) κιλό 40   

195 Μανόμετρο, 16 ατμ Τεμ 20   

196 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ16Χ90mm με Παξιμάδι Τεμ 600   

197 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ18Χ70mm με Παξιμάδι Τεμ 600   

198 Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, Μ18Χ80mm με Παξιμάδι Τεμ 600   

Σύνολα  
Ποσότητα 

38098 

Καθαρή 
Αξία 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 1  

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

 Έχω επισκεφθεί επί τόπου το χώρο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και έχω 
λάβει υπόψη μου κάθε πιθανή δυσκολία. 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να 
τροποποιήσει τη σύμβαση με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ..................... 

 

 

 

Για τον Οικονομικό Φορέα 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΤΜΗΜΑ 2 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Υδρομετρητής ταχυμετρικός DN15, ξηρού τύπου,  
Μετρ. Κλάσης R 160-H/R80-V, Μήκους L=110mm. 

TMX 1500   

2 
Υδρομετρητής ταχυμετρικός DN15, ξηρού τύπου,  
Μετρ. Κλάσης R 160-H/R80-V, Μήκους L=140mm. 

TMX 1000   

3 Υδρομετρητής DN20 (¾") TMX 250   

4 Υδρομετρητής DN25 (1") TMX 50   

5 Υδρομετρητής DN50 (2") TMX 2   

Σύνολα  
Ποσότητα 

2802 

Καθαρή 
Αξία 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 2  

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

 Έχω επισκεφθεί επί τόπου το χώρο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και έχω 
λάβει υπόψη μου κάθε πιθανή δυσκολία. 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να 
τροποποιήσει τη σύμβαση με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ..................... 

 

 

 

  

Για τον Οικονομικό Φορέα 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΤΜΗΜΑ 3 

A/A Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

Μονάδος 
Δαπάνη 

1 Νήμα Στεγανοποίησης 150Μ Τεμ 300   

2 Κολεκτέρ 2 PON ΙΝΟΧ Τεμ 100   

3 Καζανάκια τουαλέτας Τεμ 20   

4 Γωνιακός διακόπτης ½'' Χ ½'' Τεμ 50   

5 Γωνιακός διακόπτης ½'' Χ ¾'' Τεμ 10   

6 Σπιράλ σύνδεσης L=300 Τεμ 40   

7 Σπιράλ σύνδεσης L=500 Τεμ 35   

8 Σπιράλ σύνδεσης L=700 Τεμ 35   

9 Φιάλες προπανίου για καμινέτο Τεμ 50   

10 Μπαταρίες Νιπτήρος Τεμ 15   

11 Μπαταρίες Μπάνιου Τεμ 5   

Σύνολα  
Ποσότητα 

660 

Καθαρή 
Αξία 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Τμήμα 3  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

 Έχω επισκεφθεί επί τόπου το χώρο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και έχω 
λάβει υπόψη μου κάθε πιθανή δυσκολία. 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου Κρωπίας να 
τροποποιήσει τη σύμβαση με αύξηση ή μείωση των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ..................... 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Για τον Οικονομικό Φορέα 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 




