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Δ.Ε.Υ.Α.Λ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, για όλους τους κατασκευαστικούς οίκους 

των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων τα εξής :  
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εργοστάσια κατασκευής και 

συναρμολόγησης – δοκιμής των προσφερόμενων προϊόντων ανά κατηγορία. 
• Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισμένων προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001:2008  των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόμενα 
είδη ανά κατηγορία, που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια 
εξοπλισμός , που βασίζονται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και 
πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την 
πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη μέλη (Π.Δ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007). 

• Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα 
πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη 
Δήλωση). 

• Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001: 2008 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα 
πρέπει να αναφέρονται στην κατασκευή των ζητούμενων προϊόντων. 

• Τεχνικά φυλλάδια  των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά 
κατηγορία, που να περιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός   

 Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, και οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και σε ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη 
γλώσσα θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. 
     Η ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, από τους συμμετέχοντες, την κάλυψη όλων 
των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών ανά περιγραφόμενη κατηγορία : 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ 
 

ΣΩΛΗΝEΣ  PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ 41 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο 
χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 <<Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποσταγγίσεων χωρίς πίεση –Μη 
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >>  και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 
19534.1/79  , DIN 19534.2/87   και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ’ 
οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα . 
     Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ 476  δεν συμφωνεί προς τις αναφερόμενες 
παραπάνω Γερμανικές προδιαγραφές , υπερισχύει η διάταξη ΕΛΟΤ 476 . 
     Οι  προσφερόμενοι  σωλήνες θα είναι τύπου Σ41 , κατάλληλοι για λειτουργία σε  
Δίκτυα αποχέτευσης  .  

2. Ισχύοντες Κανονισμοί 
 Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν και οι σύνδεσμοι τους θα ανταποκρίνονται πλήρως 

προς τις παρακάτω απαιτήσεις. 
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• ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 «Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποσταγγίσεων χωρίς πίεση –Μη 
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)». 

• DIN 19534.1/79  -  DIN 19534.2/87. 
3. Ειδικά  Χαρακτηριστικά 

 Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6 μέτρων , χρώματος πορτοκαλί 
(RAL 8023) με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου 
στεγανότητας .  

Κάθε τεμάχιο θα φέρει τυπωμένη λωρίδα με το σήμα του κατασκευαστή , τον τύπο του υλικού 
U-PVC 100 , τις προδιαγραφές ,   και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά . 
Τα στοιχεία αυτά θα επισημαίνονται ευκρινώς επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα .  
Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων αποχέτευσης  . 
Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά , οξέα , 
άλατα , κ.λ.π.) ή απόβλητα . 

Θα έχουν : 1) λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση 
διαφόρων σωμάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες 
πίεσης , 2) μικρό βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα, 3) μεγάλη 
μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία, 4) μεγάλη διάρκεια ζωής, 5) δυνατότητα 
επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας 
τους , 6) 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 ενώ το 
συνολικό μήκος αυτού θα είναι μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το 
οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου (μούφα ) κατά την εγκατάσταση.  

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

Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι τύπου υποδοχής (μούφας ) , οι στεγανομένοι 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 . 

4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας σωλήνων 
Οι σωλήνες  θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας.  

Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών . Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής 
άποψης και να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού . 
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίστανται αποθείωση . 

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

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

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

5. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  
1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερομένων 
υλικών . 
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2. Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερομένων υλικών . 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΩΛΗΝΑ  PVC –Σ41  
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα εξαρτήματα  θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 392 /444 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063  , και τις οποίες θα εφαρμοσθούν 
σε όλη ην έκταση αυτών εφ’οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα . 
Τα προσφερόμενα  εξαρτήματα  θα είναι τύπου U-PVC 100 , κατάλληλα για  
 λειτουργία σε πίεση 10 ατμοσφαιρών  , σε θερμοκρασία 20ο C . 

Τα εξαρτήματα  θα είναι  από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 <<Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποσταγγίσεων χωρίς πίεση –Μη 
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >>  και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 
19534.1/79  , DIN 19534.2/87   και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ’ 
όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα . 

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

• ΕΛΟΤ 476 (ή βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401 <<Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση –Μη 
πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) >> 

• DIN 19534.1/79 - DIN 19534.2/87. 
3.Ειδικά  Χαρακτηριστικά 

 Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται σε  χρώμα Πορτοκαλί  (RAL 8023) με 
ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως 
ζητείτε ανά περίπτωση .  

Θα έχουν : 1) λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση 
διαφόρων σωμάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες 
πίεσης , 2) μικρό βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα, 3) μεγάλη 
μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία, 4) μεγάλη διάρκεια ζωής, 5) δυνατότητα 
επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας 
τους , 6) 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 . 

4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας εξαρτημάτων 
Τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας  

Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή 
συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών . Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης 
και να μη μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού . 

Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίστανται αποθείωση . 
Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος , ορατών πόρων , χαραγών και 
εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου . 

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 . 

5. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών   . 
2. Τεχνικά Φυλλάδια  των προσφερομένων υλικών . 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  PVC 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά 
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Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο 
χωρίς πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 9 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8061/8062  , DIN 19532 , DIN 16929 
και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ’ όσον 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 100 , κατάλληλοι για λειτουργία σε  
πίεση 10 ατμοσφαιρών, σε θερμοκρασία 20ο C . 

2. Ισχύοντες Κανονισμοί 
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. 
3. Ειδικά  Χαρακτηριστικά 

 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 100 , 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 έχουν : 1) λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση 
διαφόρων σωμάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες 
πίεσης , 2) μικρό βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα, 3) μεγάλη 
μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία, 4) μεγάλη διάρκεια ζωής, 5) δυνατότητα 
επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας 
τους , 6) 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,  7) Θα αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται) 
 8) Δεν θα είναι αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια .9) Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα 
σημεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του  αν υπάρχει υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο . 10) 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 , 11) Οι 
σωλήνες PVC θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους 
συνδέσμους από το ίδιο υλικό τύπου υποδοχής (μούφας) στεφανωμένους με ελαστικούς 
δακτυλίους . 
            Οι σωλήνες που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν 
ημερομηνία παραγωγής πέραν του εξαμήνου . 

Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μέτρα ενώ 
το συνολικό μήκος αυτού θα είναι μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το 
οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου (μούφα ) κατά την εγκατάσταση.  

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 . 

Δύναται να γίνουν 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 .  
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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 . 

4. 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. 

5. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των προσφερομένων υλικών   . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει  ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά  αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία . 
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
Επίσης στην προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα: 
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας των στεγανωτικών δακτυλίων από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW, 
KIWA, SKZ κ.λπ.)  
 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων εξαρτημάτων  από επίσημο 
αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, 
AENOR, DVGW, KIWA, SKZ κ.λπ.). 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ  PVC 
 1.Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα εξαρτήματα  θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100 ) και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς το πρότυπο 
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ΕΛΟΤ 392 /444 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8063  , και τις οποίες θα εφαρμοσθούν 
σε όλη ην έκταση αυτών εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα . 
Τα προσφερόμενα  εξαρτήματα  θα είναι τύπου U-PVC 100 , κατάλληλα για  
 λειτουργία σε πίεση 10 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 

3.Ειδικά  Χαρακτηριστικά 
 Τα εξαρτήματα PVC θα παραδίδονται σε  , χρώμα γκρι σκούρο (RAL 7011) με 

ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας όπως 
ζητείτε ανά περίπτωση .  

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

Θα έχουν : 1) λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση 
διαφόρων σωμάτων (πουρί ) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες 
πίεσης , 2) μικρό βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα, 3) μεγάλη 
μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία, 4) μεγάλη διάρκεια ζωής, 5) δυνατότητα 
επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω της ευκαμψίας 
τους , 6) 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,  7) Θα αντέχουν στην φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται) 
 8) Δεν θα είναι αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια .9) Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα 
σημεία συνδέσεως , ανεξάρτητα του  αν υπάρχει υπερπίεση ή υποπίεση στο δίκτυο . 10) 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 , 11) 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 . 
             Τα εξαρτήματα που θα παραδίδονται θα είναι προσφάτου παραγωγής και δεν θα έχουν 
ημερομηνία παραγωγής πέραν του εξαμήνου . 

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

Δύναται να γίνουν δεκτές και προσφορές για εξαρτήματα 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 . 

 
4. Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας εξαρτημάτων 

Τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας  
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού . 
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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. 

5. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των προσφερόμενων υλικών   . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει   ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά  αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία . 
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
Επίσης στην προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα  : 
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας των στεγανωτικών δακτυλίων από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW, 
KIWA, SKZ κ.λ.π.)  
 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

1. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΠΟIΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚIΜΕΣ 
        Τo υλικό του (HDPE PE 100) προσδιορίζεται  απo τo ΕΝ 12201-2:2003.  Απo τo ΕΝ 
12201-2:2003 επίσης προσδιορίζονται  oι απαιτήσεις όσον αφορά στηv κατάσταση τωv σωλήνων 
κατά τηv  παραλαβή ,τηv εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση της επιφάνειας τους τηv αντοχή και τηv 
στεγανότητα τους και τηv συμπεριφορά  τους στηv θερμοκρασία. 
 Οι μέθοδοι για τηv διενέργεια  τωv  και τωv ελέγχωv πoυ θα διενεργηθούν από την Δ.Ε.Υ.Α. 
Λαμίας  προσδιορίζονται  και περιγράφονται απo τo ΕΝ 12201-2:2003  
 Επίσης προκειμένου περί υπόγειων σωλήνων συνδέσμων και εξαρτημάτων μεταφερόντων 
πόσιμο νερό ισχύει και τo DIN 19533. 

2.  ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 Η δομή του σωλήνα και οι διαστάσεις του όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω 
προσδιορίζονται και περιγράφονται στη προδιαγραφή F1281-2 κατά ASTM International.  
            Ο σωλήνας θα αποτελείται από πέντε διαφορετικά στρώματα υλικού τα οποία θα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και θα είναι τα εξής από έξω προς τα μέσα: 

• Εξωτερική στρώση ΡΕ 100 μπλε χρώματος ( κατά προτίμηση) με ελάχιστο πάχος 0,4mm για 
την εξασφάλιση αποτελεσματικής σύσφιξης και στεγανότητας των αντίστοιχων εξαρτημάτων. 

• Ενδιάμεση στρώση υλικού συγκόλλησης μεταξύ ΡΕ και αλουμινίου. 
• Ενδιάμεση στρώση αλουμινίου με ελάχιστο πάχος 0,3mm. Αποδεκτή είναι η επίστρωση 

φύλλου αλουμινίου με ραφή που θα είχε διεύθυνση παράλληλη του άξονα του σωλήνα. 
Αποκλείεται επίστρωση του αλουμινίου με ελικοειδή τύλιξη αλουμινίου καθώς έτσι 
καταστρέφεται η επίστρωση αλουμινίου  κατά την διαμόρφωση του σωλήνα δημιουργώντας 
πτυχώσεις. 

• Ενδιάμεση στρώση υλικού συγκόλλησης μεταξύ ΡΕ και αλουμινίου. 
• Εσωτερική στρώση ΡΕ 100 μπλε χρώματος ( κατά προτίμηση)  ανάλογο πάχος για την 

εξασφάλιση του πάχους τοιχώματος  που απαιτείται από την προδιαγραφή , με ελάχιστο 
επιτρεπόμενο πάχος 1,1mm.    

   Το τελικό συνολικό πάχος του σωλήνα (εξωτερικό ΡΕ +υλικό συγκόλλησης+ αλουμίνιο + υλικό 
συγκόλλησης+ εσωτερικό ΡΕ)  πρέπει να είναι:  
• 2,5 mm (με όρια ανοχής -0,2 , +0,3mm) για τον σωλήνα 25 
• 3,0 mm (με όρια ανοχής -0,2 , +0,3mm) για τον σωλήνα Φ32 
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και η συνολική εξωτερική διάμετρος του αγωγού  : 
• 25 mm (με όριο ανοχής +0,3mm) για τον σωλήνα Φ25.  
• 32 mm (με όριο ανοχής +0,3mm) για τον σωλήνα Φ32.  

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 Οι σωλήvες πρέπει vα μεταφέρovται με κατάλληλα μεταφoρικά μέσα.  Σε περίπτωση 
μεταφoράς σε κoυλoύρες απαιτείται ιδιαίτερη πρoσoχή για vα απoφευχθεί oπoιoδήπoτε ατύχημα κατά 
τηv μεταφoρά.  Κατά τηv απoθήκευση πρέπει vα εξασφαλισθεί oτι oι σωλήvες έχoυv τoπoθετηθεί 
ασφαλώς και δεv έχoυv τραυματισθεί  Οι σωρoί τωv σωλήvωv δεv πρέπει vα υπερβαίvoυv τo 1.5μ. σε 
ύψoς. Ο χώρoς απoθήκευσης θα ειvαι επίπεδoς και ικαvός vα φιλoξεvήσει τo σύvoλo τoυ μήκoυς τωv 
σωλήvωv. 
 Οι κoυλoύρες πρέπει vα απoθηκεύovται κατά τo δυvατόv επίπεδες. Οι σωλήvες δεv πρέπει vα 
έρχovται σε επαφή με oυσίες πoυ καταστρέφoυv τo πoλυαιθυλέvιo όπως πετρέλαιο, vντίζελ, χημικά 
κλπ.(DIN 16934). 

4.ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 Οι σωλήνες θα είναι σε ρολό μήκους 50 ή 100 m. 

5.ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ. 
 Οι σωλήvες, που θα είναι χρώματος μπλέ, θα φέρουν στo σώμα τoυς σήμαvση, κατά 
προτίμηση ανάγλυφη και σε διαφορετικού χρώματος λωρίδα ΡΕ, αvά μέτρo μήκoυς σωλήvα, πoυ θα 
έχει τηv εξής μoρφή: 
 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/ΦVVV Χ ΜΜΜΜ PN 16 YYYYY-XXXXX 
Οπoυ: 
-ΦVVV Χ ΜΜΜΜ = Εξωτερική διάμετρoς Χ πάχoς τoιχώματoς. 
 -PN 10  = Η ovoμαστική πίεση. 
 -ΥΥΥΥΥ  = Οvoμα κατασκευαστή. 
 -ΧΧΧΧΧ                   = Χρόvoς παραγωγής τoυ σωλήvα και αύξωv αριθμός μήκoυς σωλήvα. 

6.Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των σωλήνων πολυαιθυλενίου  . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του συμμετέχων  ότι φέρει  ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά  αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία . 
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
Επίσης στην προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα  : 
- Πιστοποιητικό συμβατότητας κατά ASTM1281-2 (ή ισοδύναμου Ευρωπαϊκού) του εργοστασίου 
κατασκευής. 
-   Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων αγωγών από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW, 
KIWA, SKZ κ.λπ.). 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ PE- 80 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
 

1. Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από  

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar 
και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for 
water supply – Polyethylene (PE)». 

2. Πρώτη Ύλη 
Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή 

ομογενοποιημένων κόκκων από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα 
πρόσθετά τους. 

Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές 
υπεριωδών, κλπ.) ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την 
παραγωγή, συγκόλληση και χρήση των σωλήνων  . 
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Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του 
υλικού μετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν 
υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες. 
Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με 
πόσιμο νερό και δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της 
πρώτης ύλης. 
Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε.   

Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού PE 
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας PE-80 (MRS 8) σύμφωνα με το πρότυπο  EN 12201 
part 1 : General . 

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 στην Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας   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 
Γενικά χαρακτηριστικά  των Σωλήνων . 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες , καθαρές και 
απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώματα , όπως πόροι στην επιφάνεια που 
δημιουργούνται από αέρα , κόκκους , κενά ή άλλου είδους 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  
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». 

Γενικά χαρακτηριστικά  των Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα έχουν λόγο τυπικής διάστασης (σχέση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου με 

πάχος τοιχώματος σωλήνα ) SDR –Standard dimension ratio σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12201 
part 2 ως εξής :  

• Για σωλήνες από υλικό PE 80 , PN12,5 , SDR11 . 
Σήμανση  

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης , τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκος 
σωλήνα σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,15 mm ,με ανεξίτηλο μαύρο χρώμα .Το ύψος των 
χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 10 mm. 

O κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς , σύμφωνα με τα παραπάνω , επαναλαμβανόμενα σε 
διάστημα ενός μέτρου ,τα παρακάτω στοιχεία :  

• Την ένδειξη << ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ >>  ή << Σωλήνες ποσίμου νερού >>. 
• Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-80 /PN12,5) . 
• Ονομαστική διάμετρος Χ , ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ32 Χ 3,0). 
• Όνομα κατασκευαστή . 
• Χρόνος και παρτίδα κατασκευής . 
• Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS . 

Έλεγχοι , δοκιμές και απαιτούμενα πιστοποιητικά . 
Εργοστασιακός έλεγχος /δοκιμές : 
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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 . 

Η ΔΕΥΑ Λαμίας  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 η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας  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. 

Πιστοποιητικά 
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή 

που θα αναφέρει  τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα :   
α. Tην 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. Oτι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του  πρότυπου ΕΝ 12201 part  2 .   
Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας τον Πίνακα 3 
του προτύπου ΕΝ 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 
που τεκμηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 . 

Συσκευασία –Μεταφορά -Αποθήκευση 
Οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε ρολά των 100 μέτρων . 
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών 

αντικειμένων κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων .  
Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να 

προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες, ή από τις άσχημες 
καιρικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 
ετών. 

4. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των προσφερομένων υλικών  . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει  ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά   αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία  
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων εξαρτημάτων από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW, 
KIWA, SKZ κ.λπ.). 

ΣΩΛΗΝΕΣ PE-100 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
1. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από 
πολυαιθυλένιο (PE) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση λειτουργίας 10 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 
Γενικά 
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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 . 

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. 

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 στην Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας   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 
Γενικά χαρακτηριστικά  των Σωλήνων  

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες , καθαρές και 
απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή και άλλα ελαττώματα , όπως πόροι στην επιφάνεια που 
δημιουργούνται από αέρα , κόκκους , κενά ή άλλου είδους 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». 
   Οι σωλήνες για την μεταφορά πόσιμου νερού θα είναι χρώματος μπλε 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 , PN10 , SDR17 . 
Σήμανση  
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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 :  

• Την ένδειξη << ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ >>  ή << Σωλήνες ποσίμου νερού >>. 
• Σύνθεση υλικού και ονομαστική πίεση (π.χ. PE-100 /PN10) . 
• Ονομαστική διάμετρος Χ , ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ110 Χ 6,6). 
• Όνομα κατασκευαστή . 
• Χρόνος και παρτίδα κατασκευής . 
• Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS . 

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 . 

Η ΔΕΥΑ Λαμίας  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 ο Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας  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. 

Πιστοποιητικά 
Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή 

που θα αναφέρει  τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα :   
α. Tην 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. Oτι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του  πρότυπου ΕΝ 12201 part  2 .   
Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στον Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας τον Πίνακα 3 
του προτύπου ΕΝ 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 
που τεκμηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 . 

Συσκευασία –Μεταφορά -Αποθήκευση 
Οι σωλήνες κατά την μεταφορά , φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με 

τάπες αρσενικές από LPDE.  
Οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε πακέτα των 30 σωλήνων  με πλαίσια ξύλινα 

και τσέρκια δεμένα σε έξι (6) τουλάχιστον σημεία το κάθε πακέτο διαστάσεων 1 μ Χ 1 μ Χ το μήκος 
των σωλήνων περίπου , τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν το ένα πάνω  στο άλλο μέχρι ύψους 
3 μ  (περίπτωση ευθύγραμμων σωλήνων) . 

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 . 

Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να 
προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες, ή από τις άσχημες 
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καιρικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 
ετών. 

4. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των προσφερομένων υλικών  . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει  ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά   αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία  
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
Επίσης στην προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα  : 
-   Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων υλικών από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW, 
KIWA, SKZ κ.λπ.). 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PE 
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 
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 εξαρτημάτων  θα είναι μαύρο ή μπλε . 

2. 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 τω 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 . 

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 
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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 
• Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 70 ωρών) 
• 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. 

5. Επί ποινή αποκλεισμού 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1 . Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – 
     των προσφερομένων υλικών  . 
2 . Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή ότι φέρει  ευθύνη έναντι 
του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά   αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία  
3. Τεχνικά Φυλλάδια – των προσφερομένων υλικών . 
Επίσης στην προσφορά και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα  : 
-   Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων εξαρτημάτων  από επίσημο αναγνωρισμένο 
Ευρωπαϊκό οργανισμό (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται ΕΛΟΤ, AFNOR, AENOR, DVGW,  
KIWA, SKZ κ.λπ.). 

Γ. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΡΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟΥΣ PE 
Προορισμός 

Οι χαλύβδινες φλάντζες προορίζονται για την σύνδεση λαιμών PE στα φλαντζωτά άκρα δικλείδων 
ελαστικής έμφραξης ή χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ( γωνίες , ταυ ..κλπ). Ορίζεται ως πίεση 
λειτουργίας των χαλύβδινων φλαντζών  οι 16 ατμ . 
Οι χαλύβδινες φλάντζες με εσωτερικό σπείρωμα προορίζονται για την σύνδεση μικρότερων 
διαμέτρων εξαρτημάτων σε φλαντζωτά άκρα ελαστικής έμφραξης ή χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ( 
γωνίες , ταυ ..κλπ). 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των χαλύβδινων 
φλαντζών  . 

2. Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ή του συμμετέχοντος ότι φέρει ευθύνη 
έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αποδειχθεί ότι έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

3. Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερομένων υλικών, στα οποία θα αναφέρονται οι διαστάσεις 
τους και το βάρος τους. 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
Οι φλάντζες πρέπει να έχουν πάχος 3 mm να έχουν 8 η 12 οπές και να έχουν κατάλληλες για 
πόσιμο νερό. 
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Λαμία 23/3/2016 
 
              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.   
 
 
        ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΟΣ                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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