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Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

 



 

1 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ

. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 

Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 
HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, 
PE100), 16 Atm με αποκατάσταση 
ασφαλτικών  

 

A.T. 1 

3.10.02.01 

3.10.02.02 

5.05.02 
12.14.01 
5.07 
4.09 
3.12 

YΔΡ 6081.1 30% 

YΔΡ 6068    30% 

YΔΡ 6622.1 30% 

ΟΔΟ4521.Β 10% 

M 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2022 

& Τ.Π. 1 

3 
 

Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 
HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, 
PE100), 16 Atm Φ90  

A.T. 3 
12.14.01 
 

YΔΡ 6022.1 30% 

 

M 1501-08-06-03-00:2009 
1501-08-06-08-01:2022 

& Τ.Π. 1 
 

3 
 

Φρεάτια ύδρευσης 

 
A.T. 4,5 

3.10.02 01 

3.11.02 01 

5.05.02 

4.09 

7.06 

3.12 

9.01 

9.10.02 

9.10.03 

9.10.04 

10.21 

79.01 

9.26 

11.03 

11.01.02 
 

ΥΔΡ 6081.1  10% 

ΥΔΡ 6752     20% 

ΥΔΡ 6301     20% 

ΥΔΡ 6328    50% 

 

τεμ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-05-01-04:2009 
1501-08-07-01-05:2009 
 



 

2 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ

. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

5 

Υδροληψία ύδρευσης σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο 

 

A.T.  
6 

3.10.02.01 

4.04 
 

4.05  

5.07  

4.09 
 

4.10 
 

4.11  
 

ΥΔΡ 6081.1  30% 

ΥΔΡ 6069 30% 

ΥΔΡ 6623 30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 
 

τεμ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2022 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-06-08-04:2009 
& Τ.Π. 2 

6 
Δικλείδες ελαστικής εμφράξεως από 
ελατό χυτοσίδηρο από Φ80 έως Φ250 A.T. 7 13.03.03 

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1501-08-06-07-02:2009 
1501-08-06-07-05:2009 
&Τ.Π. 3 

7 
Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου 
πεταλούδας, με ωτίδες Φ400 Α.Τ.8 13.04.04.02 

ΥΔΡ 6651.1 
τε 

1501-08-06-07-02:2009 
1501-08-06-07-05:2022 
& Τ.Π.4 

8 Αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας A.T. 9 13.09 
ΥΔΡ 6657.1 

τεμ 
1501-08-06-07-07:2009 
& Τ.Π. 5 

9 Υδροστόμια πυρκαγιάς A.T. 10  
ΥΔΡ 6651.1 

τεμ 
1501-04-05-08-00:2009 
& Τ.Π. 6 

10 Εκκενώσεις  Α.Τ.11  
ΥΔΡ 6651. 

τεμ 
1501-08-06-07-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 

11 

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από 
οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο 
αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου με χρήση ειδικών 
συνδέσμων, με απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης 

A.T. 12 16.18 

ΥΔΡ 6611.3  40% 
ΥΔΡ 6610  60% 

 τεμ 1501-08-06-03-00:2009 

12 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 
ύδρευσης από το δίκτυο 

A.T. 13 16.20 ΥΔΡ 6630.1  35%  
ΥΔΡ 6611.1  65% 

τεμ 1501-08-06-03-00:2009 



 

3 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ

. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

13 Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών 
αποχέτευσης με σωλήνες 
πολυαιθυλενίου, ή πολυπροπυλενίου 
διπλού δομημένου τοιχώματος SN8 

A.T. 15 2.01 

2.02 

3.10.02.01 

3.11.02.01 

5.04 

5.07 

5.05.02 

4.07 

4.09 

4.13 

7.06 

12.30.02.23 

3.12 

9.10.04 

ΥΔΡ 6081.1  30% 

ΥΔΡ 6068  30% 

ΥΔΡ 6711.2  30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 

τεμ 1501-08-01-03-01:2009 

1501-08-01-03-02:2009 

1501-05-03-11-04:2009 

1501-08-06-08-01:2009 

1501-01-01-01-00:2009 

1501-01-01-02-00:2009 

1501-01-01-03-00:2009 

1501-01-01-04-00:2009 

1501-01-01-06-00:2009 

1501-01-01-07-00:2009 

1501-08-06-03-00:2009 

1501-08-04-03-00:2009 

16 Αντικατάσταση υφιστάµενης παροχής 
αποχέτευσης 

A.T. 14 2.01 

2.02 

3.10.02.01 

3.11.02.01 

5.04 

5.07 

5.05.02 

4.07 

4.09 

ΥΔΡ 6081.1  20% 

ΥΔΡ 6711.1 40% 

ΥΔΡ 6068  30% 

ΟΔΟ4521.Β  10% 

τεμ 1501-08-01-03-01:2009 

1501-08-01-03-02:2009 

1501-08-06-03-00:2009 

1501-05-03-11-04:2009 

1501-08-06-08-01:2009 

1501-08-04-03-00:2009 

1501-05-03-11-04:2009 



 

4 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ

. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4.13 

7.06 

12.30.02.23 

3.12 

9.10.04 

 Μετρητές κατανάλωσης νερού με 
ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής 
και επικοινωνίας 1/2" & 1’’  

A.T. 16   

ΗΛΜ 11 

τεμ Τ.Π. 7 

 Αποκατάσταση υφιστάμενης 
υδροληψίας ύδρευσης 

Α.Τ. 17 3.10.02.01 

4.04 
 

4.05  

5.07  

4.09 
 

4.10 
 

4.11  
 

ΥΔΡ 6081.1  30% 

ΥΔΡ 6069 30% 

ΥΔΡ 6623 30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 
 

τεμ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2022 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-06-08-04:2009 
& Τ.Π. 2 



 

5 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ – ΤΙΤΛΟΙ ΕΤΕΠ  
1 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων  

2 1501-08-01-03-02:2009 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων  

3 1501-08-06-03-00:2009 Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

4 1501-05-03-11-04:2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

5 1501-08-06-08-01:2022 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων  

6 1501-08-04-03-00:2009 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές  

7 1501-08-05-01-04:2009 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

8 1501-08-07-01-05:2009 Βαθμίδες φρεατίων  

9 1501-08-06-08-04:2009 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

10 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

11 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

12 1501-08-06-07-07:2009 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

13 1501-04-05-08-00:2009 Πυροσβεστικοί σταθμοί 



 

 

    

  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1  
Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 

 
1. Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση σωλήνων και 
εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης με εσωτερική πίεση 
λειτουργίας μέχρι 16 bar και στηρίζεται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου prEN 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 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 και των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 
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 ή μαύρο. Για την παραγωγή των 
εξαρτημάτων επιτρέπεται υλικό σε χρώμα μπλε ή μαύρο. 
 
2.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά του υλικού ΡΕ 
Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας: 
ΡΕ100 (MRS 10) σύμφωνα με το σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 1: General καθώς και τα 
αναφερόμενα στην μελέτη και στα λοιπά τεύχη του έργου.  
Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR - Melt mass-flow rate) του υλικού με φορτίο 5 kg. Στους 190ο C 
θα 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 9002. 
Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 2 του 
σχεδίου προτύπου prEN 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 προτύπου prEN 12201 part 1. 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προμηθευτή, 
επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά: 

• Η παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης 

• Τα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν 

• Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (ΡΕ80 ή ΡΕ100) 

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

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

 



 

 

    

  

 

 

 
3. Σωλήνες ΡΕ 
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 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. Οι σωλήνες θα παράγονται σε ευθύγραμμα μήκη από 6 μέχρι 
12 μ. ή σε ενιαία μήκη περιτυλιγμένα σε κουλούρα μήκους 50 ως 250 μ. ανάλογα με την 
ονομαστική τους διατομή και τις απαιτήσεις του έργου. Οι σωλήνες με ονομαστική διάμετρο από 
Φ125 και κάτω πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του «squeeze - off». 
 
3.2 Χρώμα - Διαστάσεις 
Οι σωλήνες για την μεταφορά ποσίμου νερού θα είναι χρώματος μπλε ή μαύρο και ανάλογα με 
την ονοματική διατομή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική διατομή, 
και πάχος τοιχώματος που ορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 2: Pipes, τηρώντας 
πάντα τις επιτρεπόμενες ανοχές. 
Οι σωλήνες θα είναι έχουν Λόγο Τυπικής Διάστασης (σχέση ονομαστική εξωτερικής 
διαμέτρου με πάχος τοιχώματος σωλήνα) SDR - Standard dimension ratio σύμφωνα με το σχέδιο 
προτύπου prEN 12201 part 2 ως εξής:   
• Για σωλήνες από υλικό ΡΕ100, SDR 17 , 13.6 ή 11       
 
 
3.3 Σήμανση 
Οι σωλήνες θα φέρουν δυο (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: 
α. 5 mm για σωλήνες μέχρι και Φ63 
β. 10 mm για σωλήνες με μεγαλύτερη διατομή από Φ63 
Ο κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς σύμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα σε 
διάστημα του ενός μέτρου, το παρακάτω στοιχεία: 

• Την ένδειξη «Σωλήνες ποσίμου νερού» 

• Σύνθεση υλικού και Ονομαστική πίεση (π.χ. ΡΕ100/ ΡΝ 12,5) 

• Ονοματική διάμετρος X ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ110 X 10,6) 

• Όνομα κατασκευαστή 

• Χρόνος και παρτίδα κατασκευής 

• Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 

 

3.4 Έλεγχοι, δοκιμές και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

Εργοστασιακός έλεγχος/ δοκιμές : 

Ο κατασκευαστής των σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 και να εκτελέσει 
όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 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 προσβολές. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και του 
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 σχέδιο 
προτύπου prEN 12201 part 2. 
Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, η Υπηρεσία 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. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο μετρημένος Δείκτη Ροής Τήγματος 

(MFR) 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 το αντίστοιχο MFR 190/5 της πρώτης 
ύλης. 

β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 2. Ο 
κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 3 
του σχεδίου προτύπου prEN 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 σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 2. 
Η κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για μεταφορά ποσίμου νερού από επίσημη αρχή, οργανισμό ή επιστημονικό 
ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε., επίσημα μεταφρασμένο στη Ελληνική γλώσσα. 
 
 
3.5 Συσκευασία - Μεταφορά - Αποθήκευση 
Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες 
αρσενικές από LDPE. 
Στην περίπτωση των ευθύγραμμων σωλήνων, οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε 
πακέτα διαστάσεων 1μ. X 1μ. X το μήκος των σωλήνων περίπου, τα οποία μπορούν να 
αποθηκευθούν το ένα πάνω στο άλλο μέχρι ύψους 3 μ. 
Στην περίπτωση σωλήνων σε κουλούρα, οι περιτυλιγμένοι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση μίας ή δύο στρώσεις (για έλεγχο) χωρίς να 
απαιτείται το ξεδίπλωμα των άλλων στρώσεων. 
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 
καιρικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 
ετών. 
 
4. Εξαρτήματα ΡΕ 
Όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, τερματικά, ηλεκτροσύνδεσμοι, τεμάχια διακλάδωσης, κλπ.) που 
χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με τους σωλήνες ΡΕ θα είναι από πολυαιθυλένιο ίδιας σύνθεσης 
με τους σωλήνες (ΡΕ80 - MRS 8 ή ΡΕ100 MRS 10) και θα πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου 
προτύπου prEN 12201 part 3: Fittings. 



 

 

    

  

 

Τα εξαρτήματα για χρήση σε εφαρμογές ποσίμου νερού θα είναι χρώματος μπλε ή μαύρου, με 
κατάλληλες διαστάσεις και πάχη τοιχώματος για να εξασφαλίζεται η χρήση των εξαρτημάτων με 
τους σωλήνες ΡΕ του έργου. Επιπλέον τα εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση με θερμική 
αυτογενή συγκόλληση (με μετωπική συγκόλληση - Butt Fusion ή με ηλεκτρομούφα). 
 
Σήμανση 
Το κάθε εξάρτημα θα φέρει στοιχεία (με ετικέτα bar code) για την θερμοκρασία, τάση 
ρεύματος και χρόνος συγκόλλησης που απαιτείται προκειμένου να γίνει σωστή τοποθέτησή του. 
Επίσης το κάθε εξάρτημα θα έχει σήμανση που αναφέρει τον κατασκευαστή, την ονομαστική 
κλάση πίεσης και διάμετρο του εξαρτήματος, καθώς και την σύνθεση του υλικού κατασκευής (π.χ. 
ΡΕ100). 
 
Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και να 
εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 
12201 στα παραγόμενα εξαρτήματα για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και 
φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές τους σε υδροστατικές φορτίσεις 
και χημικές προσβολές. 
Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων υποχρεούται να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΗ  τον Πίνακα του 
σχεδίου προτύπου prEN 12201 part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι τα εξαρτήματα τηρούν τις απαιτήσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 part 3. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται σ’ όλες τις εργασίες εγκατάστασης των αγωγών ΡΕ 
στο όρυγμα, συγκολλήσεις, συνδέσεις με εξαρτήματα ΡΕ και τους τελικούς ελέγχους και δοκιμές. 
Οι εργασίες εκσκαφών των ορυγμάτων, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και οι 
επιχώσεις του ορύγματος εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Εκσκαφών και Επιχώσεων. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση του ορύγματος θα γίνει 
σύμφωνα με τα σχήματα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 
2. Επιλογή διαδρομής 
Η διαδρομή του αγωγού σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον 
εντοπισμό σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή 
έρευνα και δοκιμαστικές τομές όπου υπάρχει ανάγκη, και τη δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ 
κατά την καταβίβασή του μέσα στο όρυγμα στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του όταν δε 
χρησιμοποιείται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση η ακτίνα κάμψης θα είναι έως 30 φορές η 
εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ για θερμοκρασία 20o C. 
 
Όταν δεν μπορούμε λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα που δίνει 
ο σχετικός πίνακας, τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα αυξάνεται όταν η 
θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 20ο C. 
 
 
3. Τοποθέτηση αγωγού στο όρυγμα 
3.1. Γενικά 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση του αγωγού και την αντιστήριξη των 
παρειών του ορύγματος, προς αποφυγή κατολισθήσεων, ώστε να είναι ασφαλείς οι εργασίες που 
γίνονται μέσα σ’ αυτό σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Εκσκαφών. 



 

 

    

  

 

Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων θα γίνεται η διάνοιξη των απαιτούμενων φωλεών για 
την συγκόλληση. Οι φωλεές (μουρτάτζες) πρέπει να αφήνουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 60 εκ. 
μεταξύ του σωλήνα και των παρειών του ορύγματος και 20 εκ. μεταξύ του σωλήνα και του 
δαπέδου του ορύγματος σε μήκος 80 εκ. (40 εκ. εκατέρωθεν της ραφής). Ο Ανάδοχος μπορεί να 
κάνει την συγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεμαχίου σωλήνων έξω από το όρυγμα, ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των ηλεκτροσυγκολλήσεων μέσα στο όρυγμα και των αντίστοιχων φωλεών, 
κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Ο αγωγός μέσα στο όρυγμα θα τοποθετείται πάνω σε στρώση καλά διαστρωμένης θραυστής άμμου 
λατομείου, πάχους τουλάχιστον 10 εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Η 
διάστρωση της άμμου θα εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξομαλύνονται οι εδαφικές 
ανωμαλίες του πυθμένα και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη έδραση σε όλο το μήκος του αγωγού. 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται ο ένας από τον άλλον με απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε να είναι 
ευθύγραμμοι τόσο στην οριζόντια, όσο και στην κατακόρυφη έννοια. 
 
 
3.2. Διαδικασία τοποθέτησης 
Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται μετά τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος. 
Οι ευθύγραμμοι αγωγοί πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγμα ελέγχονται και καθαρίζονται 
εσωτερικά. Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα, κλείνουμε τα άκρα τους, ώστε να μην 
εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με τους υπόλοιπους 
σωλήνες και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης. 
Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρέυλερ, κοντά στο όρυγμα ή τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο 
για την εκτύλιξή τους ή μεταφέρονται επάνω σε φορτηγά. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται 
κατά τη μεταφορά του. 
Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται μία ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη 
μετακίνηση και έλξη του, μέσα στο όρυγμα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα στον 
αγωγό. 
Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους - ειδικά ράουλα - μέσα στο όρυγμα: 
- στις αλλαγές διεύθυνσής του και 
- όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληγώνεται η 
εξωτερική επιφάνεια του αγωγού. 
Επειδή κατά την έκθεση των αγωγών ΡΕ στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνεται ο συντελεστής γραμμικής διαστολής και 
μεταβάλλονται οι διαστάσεις των αγωγών, συνίσταται η άμεση επίχωση αυτών. Εάν αυτό δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πρέπει οι αγωγοί να επικαλυφθούν μερικώς. 
 
3.3. Προστατευτικά μέτρα αγωγών πολυαιθυλενίου 
Εκτός από την τοποθέτηση της μπλε προειδοποιητικής ταινίας κατά μήκος του αγωγού και σε 
ύψος 30 εκ. έως 50 εκ. κάτω από την τελική στάθμη της οδού, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παίρνει πρόσθετα προειδοποιητικά μέτρα, για τους αγωγούς ΡΕ. 
Στις διασταυρώσεις ή στην παράλληλη πορεία των αγωγών ΡΕ με τους αγωγούς άλλων 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. 
Μπροστά από πρατήρια καυσίμων ή άλλες εγκαταστάσεις με υπόγειες δεξαμενές 
υδρογονανθράκων δεν συνίσταται η τοποθέτηση αγωγών ΡΕ. 
 
3.4. Αποστάσεις ασφαλείας 
Η ελάχιστη απόσταση σωληναγωγών από κτίρια (για κατοικία ή άλλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες) βρίσκεται από τον τύπο: Α = 1,5 x P x F x D, όπου: 
Α = η ελάχιστη απόσταση (μ.) 
Ρ = η πίεση σχεδιάσεων (bar) 
F = ο συντελεστής σχεδιάσεως (0,3) 



 

 

    

  

 

D = η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα σε μ. 
Σε κάθε περίπτωση το Α πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. 
Οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από τους άλλους αγωγούς και εγκαταστάσεις 

Κοινής Ωφελείας έχουν ως εξής: 
- Εγκαταστάσεις Υψηλής Τάσεως. 
Η ελάχιστη απόσταση του σωληναγωγού από εγκαταστάσεις υψηλής τάσεως, καλώδια,γραμμές 
κ.α. καθορίζεται από τις σχετικές Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, που ισχύουν για τη χώρα μας. 
- Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσεως. 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του σωληναγωγού και των εγκαταστάσεων χαμηλής 
τάσεως καλωδίων, γραμμών κ.λ.π. πρέπει να είναι για παράλληλη όδευση και για 
διασταυρώσεις τουλάχιστον 0,5 μ. εκτός αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. 
- Διασταυρώσεις με άλλους αγωγούς. 

Η απόσταση από τους αγωγούς αποχέτευσης πρέπει να είναι όσο τον δυνατόν 
μεγαλύτερη, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,3 μ. 

Επίσης η απόσταση από τους άλλους αγωγούς δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,2μ. εκτός 
αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. 
- Παράλληλη όδευση με άλλους αγωγούς. 

Από αγωγούς αποχέτευσης τουλάχιστον 0,5 μ. από τους άλλους αγωγούς τουλάχιστον 
0,3 μ., εκτός αν ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας. 

 
3.4.1. Ειδικά μέτρα ασφαλείας 
Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ μέσα σε φρουρό. 
Ο φρουρός μπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, PVC ή άλλο υλικό και πρέπει να 
αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις, λόγω υπερκείμενων φορτίων και θα τοποθετείται σύμφωνα 
με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Η διάμετρος του φρουρού πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική διάμετρο του αγωγού ΡΕ. Στις 
περιπτώσεις που ο φρουρός χρησιμοποιείται για θερμική προστασία (κοντά σε πηγές θερμότητας) 
είναι απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται μέσα στο φρουρό. 
Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών από το φρουρό τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι 
για την αποφυγή γδαρσιμάτων του αγωγού ΡΕ. 
Επίσης, όταν ο φρουρός αποτελείται από παλαιά τμήματα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος 
χυτοσιδηρού φρουρού, τότε ελέγχουμε το εσωτερικό του φρουρού με πέρασμα πιλότου. Καθ’όλη 
τη διάρκεια καταβίβασης και ευθυγράμμισης των σωλήνων στο όρυγμα οι σωλήνες θα 
παραμένουν ταπωμένοι ώστε να μην εισχωρήσουν προϊόντα εκσκαφής εντός του σωλήνα. Σε 
περίπτωση σωλήνων σε κουλούρα, η μεταφορά επιτόπου του έργου και οι εργασίες 
καταβίβασης του σωλήνα στην τάφρο θα γίνεται με την βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος. 
 
 
Συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων ΡΕ. 
3.5. Γενικά 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ΡΕ θα συγκολληθούν με θερμική συγκόλληση αυτογενώς. Σε 
κατάσταση τήξης, στους 220ο C και σε συνθήκες πίεσης δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των 
μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων 
σωλήνων/εξαρτημάτων ΡΕ. Υπάρχουν δύο μέθοδοι θερμικής συγκόλλησης ΡΕΑ) αυτογενής 
μετωπική συγκόλληση (Butt-fusion welding) 
Β) αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion welding) 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ΡΕ δεν πρέπει να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία πριν την 
διαδικασία συγκόλλησης και η θερμοκρασία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35ο C. Τα άκρα 
των σωλήνων/εξαρτημάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κομμένα κάθετα (σε 
ορθή γωνία κατά τον άξονα του σωλήνα). 



 

 

    

  

 

Θα τηρούνται πάντα όλες οι προδιαγραφόμενες για την συγκόλληση απαιτήσεις(θερμοκρασία, 
τάση ρεύματος, χρόνοι συγκόλλησης και ψύξης κλπ.) του κατασκευαστή και θα καταγράφονται 
αυτόματα για κάθε κόλληση από την ειδική συσκευή συγκόλλησης. Ιδιαίτερα για κάθε εξάρτημα 
που συγκολλείται θα καταγράφεται: 
1. Κωδικός εξαρτήματος 
2. Είδος εξαρτήματος 
3. Κωδικός τεχνίτη 
4. Ημερομηνία εργασίας 
5. Ώρα εργασίας 
6. Αύξοντας αριθμός συγκόλλησης 
7. Διάμετρος σωλήνα 
8. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
9. Χρόνος συγκόλλησης 
10. Καταγραφή στην μνήμη της συσκευής τυχόν διακοπής της συγκόλλησης. 
 
 
3.6. Μετωπική συγκόλληση (Butt-fusion welding) 
Με την μέθοδο αυτή τήκονται τα άκρα των σωλήνων/εξαρτημάτων με τη βοήθεια μιάς 
θερμαντικής πλάκας, η οποία έρχεται σε επαφή με αυτά. Τα άκρα των σωλήνων/ 
εξαρτημάτων πρέπει να πλαναριστούν με ειδικό εργαλείο πριν τη συγκόλληση και να 
καθαριστούν επιμελώς με καθαρό πανί ή μαλακό χαρτί εμποτισμένο στο κατάλληλο καθαριστικό 
(ασετόν κλπ.). 
Για τη μετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη κατάλληλη συσκευή συγκόλλησης, η οποία είναι 
κατασκευασμένη συνήθως για κάποιο εύρος διαμέτρων (π.χ. 90-250 mm, 200-400 mm, 315-630 
mm, κ.ο.κ.). 
Η συσκευή αυτή αποτελείται από: 
α) Το κύριο σώμα με τους τέσσερις σφιγκτήρες (δαγκάνες) με ένθετα τεμάχια για κάθε 
διαφορετική διάμετρο (από τους οποίους δύο είναι σταθεροί και δύο κινητοί με τη βοήθεια 
υδραυλικού εμβόλου). 
β) Το θερμοστοιχείο (κινητό μέρος της συσκευής). 
γ) Την υδραυλική αντλία (που κινεί το έμβολο εμπρός και πίσω άρα και τους κινητούς 
σφιγκτήρες). 
δ) Την πλάνη ή κοπτικό (κινητό μέρος).  
Μετά από την προετοιμασία που περιγράφεται ανωτέρω, ακολουθεί η διαδικασία 
συγκόλλησης των σωλήνων με τη μέθοδο αυτή, η οποία αποτελείται από τέσσερις φάσεις, όπως 
φαίνεται στα σχήματα 1 και 2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, ως κατωτέρω:. 
α) Την επαφή των σωλήνων με το θερμοστοιχείο υπό πίεση, για ένα χρόνο tl και έως ότου να 
σχηματισθεί κορδόνι ύψους α mm εσωτερικά και εξωτερικά του σωλήνα. 
β) Την επαφή χωρίς πίεση για χρόνο t2, έως ότου να τηχθεί η απαραίτητη μάζα του υλικού γύρω 
από την περιοχή, που θα γίνει η συγκόλληση. 
γ) Την απομάκρυνση των σωλήνων από το θερμοστοιχείο, την απομάκρυνση του ίδιου του 
θερμοστοιχείου από την περιοχή ανάμεσα στους σωλήνες και την επαφή των λειωμένων 
επιφανειών των σωλήνων με την ίδια πίεση για χρόνο t3. 
δ) Την ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) για χρόνο t4 υπό την ίδια 
πίεση: 
Οι χρόνοι tl, t2, t3 και t4, η πίεση συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού α εξαρτώνται από τη 
διάμετρο του σωλήνα και παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Ειδικότερα ο χρόνος ψύξης t4, 
η πίεση τήξης-συγκόλλησης και το ύψος του κορδονιού α, μεγαλώνουν αντίστοιχα, όσο 
προχωρούμε σε μεγαλύτερες διαμέτρους. 
 



 

 

    

  

 

3.7. Ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofuction) 
Με τη μέθοδο αυτή τα άκρα των προς συγκόλληση σωλήνων /εξαρτημάτων τήκονται με τη 
βοήθεια μιάς ηλεκτρικής κυλινδρικής αντίστασης η οποία ευρίσκεται στην ηλεκτρομούφα που 
περιβάλλει τα άκρα. 
Με κατάλληλα εργαλεία ξυσίματος ξύνεται προσεκτικά όλη η επιφάνεια των σωλήνων πάνω στην 
οποία θα συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος του 
ηλεκτροσυνδέσμου ή άλλου τεμαχίου και στη συνέχεια η επιφάνεια θα καθαρίζεται επιμελώς με 
καθαρό πανί ή μαλακό χαρτί εμποτισμένο στο κατάλληλο καθαριστικό (ασετόν κλπ.). 
Για την ηλεκτροσυγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική μηχανή, η οποία διοχετεύει συνεχές ρεύμα 
(συνήθως 12-48 Volt) στο εξάρτημα - ηλεκτρομούφα (σχ. 3) το οποίο έτσι μετά από ένα 
προκαθορισμένο χρόνο, για κάθε διάμετρο, λειώνει εσωτερικά και συγκολλείται με το σωλήνα 
(σχ. 4). 
α. Μηχανές 
Μηχανές electrofusion υπάρχουν τριών ειδών: 
α) Οι χειροκίνητες (manual) στις οποίες ο χειριστής εισάγει μόνος του όλες τις 
παραμέτρους για την επίτευξη της συγκόλλησης. 
β) Τις ημιαυτόματες (semi-automatic) στις οποίες ο χειριστής εισάγει κάποιες 
βασικές πληροφορίες, ενώ όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες (τάση, χρόνος 
συγκόλλησης, κατασκευαστής, είδος εξαρτήματος, διάμετρος κ.α.) εισάγονται 
στη συσκευή με τη βοήθεια μίας ετικέτας («bar code») την οποία έχει το κάθε 
εξάρτημα (διαφορετική από εξάρτημα σε εξάρτημα) και ενός μαλυβιού 
ανάλυσης «bar code», το οποίο βρίσκεται στη συσκευή. 
γ) Τις αυτόματες μηχανές (full-automatic) στις οποίες συνήθως με τη βοήθεια 
μίας μαγνητικής κάρτας εισάγονται όλες οι παράμετροι της συγκόλλησης στην 
συσκευή αυτόματα. 
β. Εργαλεία  
Για τη μέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης είναι απαραίτητα κάποια εργαλεία, που βοηθούν στο να 

γίνει η συγκόλληση όσο το δυνατόν καλύτερη και είναι τα :: 
α) Σφιγκτήρες (clamps) οι οποίοι κρατούν στους δύο σωλήνες, που πρόκειται να συγκολληθούν 
με την ηλεκτρομούφα, σταθερούς κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και της ψύξης. 
β) Ξύστρα (τριών τύπων): χειρός, περιστροφική - διαφορετική για κάθε διάμετρο και 
περιστροφική (για ένα μεγάλο εύρος διαμέτρων). Με την ξύστρα ξύνουμε την επιφανειακή 
οξείδωση του σωλήνα πριν τη συγκόλληση.  
γ) Κόφτες σωλήνων (κόφτης χειρός, τύπου ψαλίδας, περιστροφικός και τύπου 
καρμανιόλας) οι οποίοι κόβουν τα προς συγκόλληση άκρα όσο το δυνατόνκάθετα. 
δ) Σφιγκτήρες απαραίτητοι για να συγκρατούν τις σέλλες παροχής σταθερά 
πάνω στο σωλήνα κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και ψύξης. 
ε) Στρογγυλοποιητές (rerounders) οι οποίοι διορθώνουν την τυχόν απόκλιση του σωλήνα από 
την ονομαστική εξωτερική διάμετρο. 
στ) Εργαλείο ευθυγράμμισης των άκρων του ρολλού, πριν τη διαδικασία της συγκόλλησης. 
γ. Διαδικασία συγκόλλησης 
Αρχικά απομακρύνεται η οξειδωμένη επιφάνεια του σωλήνα (περίπου 0,1 mm) και καθαρίζεται 
περιφερειακά η επιφάνεια, που πρόκειται να γίνει η κόλληση. Στη συνέχεια τοποθετείται ο 
σωλήνας μέσα στο εξάρτημα και διοχετεύουμε σε αυτό ηλεκτρικό ρεύμα από τους δύο αποδέκτες, 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος του εξαρτήματος - ηλεκτρομούφα. Ο χειριστής με απλούστατο 
χειρισμό της ειδικής συσκευής επιτυγχάνει τη σύνδεση μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο. Η 
αυτοματοποιημένη μέθοδος electrofusion σε συνδυασμό με την ακριβή τήρηση των 
προδιαγραφών και την εκπαίδευση του προσωπικού εγγυάται την ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση 
των εξαρτημάτων με τους σωλήνες τόσο στο νερό όσο και στα δίκτυα Φυσικού Αερίου, όπου η 
στεγανότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο. 
Η διαδικασία της ηλεκτροσυγκόλλησης περιγράφεται σχηματικά στο σχήμα 5 



 

 

    

  

 

 

4. Δοκιμές Δικτύου ΡΕ 

4.1. Γενικά 

Οι δοκιμές δικτύου που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχουν σκοπό να 
πιστοποιήσουν την ασφαλή και ομαλή λειτουργία δικτύου ύδρευσης από P.E., την στεγανότητά 
του σε περίπτωση που αυτό δεχθεί μεγάλη πίεση καθώς και την σημασία της εκκένωσης αέρος. 
Οι εργασίες αφορούν στην προετοιμασία του δικτύου για την πραγματοποίηση δοκιμών, στην 
εφαρμογή των δοκιμών, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους καθώς και στις διαδικασίες που 
απαιτούνται για να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία μετά την λήξη των εργασιών. 
Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα είναι:   
• το μήκος του υπό δοκιμή σωλήνα 
• η διάμετρος του σωλήνα 
• οι μεταβολές στη θερμοκρασία 
• το εύρος της πίεσης δοκιμής που εφαρμόστηκε 
• ο ρυθμός / ταχύτητα με την οποία εφαρμόζεται η πίεση 
• η προκύπτουσα επιμήκυνση 
• η κλίση του σωλήνα 
• η παρουσία αέρα στον αγωγό 
• ο βαθμός οποιασδήποτε τυχόν διαρροής 
• η σχετική μετακίνηση των «μεταλλικών» ειδικών τεμαχίων 
• η αποδοτικότητα της επίχωσης και της συμπύκνωσης γύρω από τον σωλήνα 
• η ακρίβεια του εξοπλισμού δοκιμής 

Ένα επιτρεπόμενο ποσό απωλειών λόγω της συμμετοχής των παραπάνω 
παραγόντων είναι δύο (2) λίτρα ανά μέτρο ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου, ανά 
χιλιόμετρο μήκους, ανά μέτρο πιεζομετρικού φορτίου, ανά 24ωρη εφαρμογή της 
δοκιμαστικής πίεσης. 
Q (1) = 2 X διαμ. (μ.) X μήκος (χλμ.) X πιεζομετρικό φορτίο (μ.) ανά ημέρα   
όπου Q ίσον η μετρημένη ποσότητα του προστιθέμενου νερού. 
 
Επίσης σωλήνες από παχύρρευστα ελαστικά υλικά όπως το Ρ.Ε. παρουσιάζουν 
επιπρόσθετα επιμήκυνση και χαλάρωση λόγω των αναπτυσσομένων τάσεων. 
Όταν ο αγωγός ΡΕ τίθεται σε δοκιμαστική πίεση, θα παρατηρηθεί πτώση της 
πίεσης (ή φθίνουσα πορεία της πίεσης), ακόμα και σε ένα σύστημα χωρίς διαρροές, 
λόγω της παχύρρευστο - ελαστικής αντίδρασης (επιμήκυνσης) του υλικού. 
Η επιρροή των παραπάνω παραγόντων για σωλήνες από ΡΕ, μπορεί να μειωθεί με 
προσεχτικό προγραμματισμό και προετοιμασία της δοκιμής. Οι ιδιαίτερες επιπτώσεις 
της επιμήκυνσης και της χαλάρωσης λόγω των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την 
διάρκεια της υδροστατικής δοκιμής στα αποτελέσματά της, εκτιμούνται με τις 
διαδικασίες ανάλυσης που προτείνονται παρακάτω. 
 
4.2. Η προετοιμασία της δοκιμής 

Απαιτείται ο έλεγχος σε υδροστατική πίεση όλων των σωλήνων Ρ.Ε. του δικτύου ύδρευσης, 
με την διαδοχική δοκιμή λογικών μηκών των αγωγών, ανάλογα με την διάμετρο του σωλήνα και 
τις επιτόπου συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του νερού που απαιτείται για την 
δοκιμή. Αγωγοί με μήκος άνω των 1000 μ. απαιτούν δοκιμές σε τμήματα. Όπου υπάρχει μεγάλη 
διαφορά πιεζομετρικού φορτίου, ο αγωγός πρέπει να χωριστεί σε τμήματα (βλ. σχ. 2). Αυτό 
γίνεται ώστε να μην επηρεάσει τα αποτελέσματα της υδροστατικής δοκιμής, το μεγάλο στατικό 
φορτίο. 

 



 

 

    

  

 

Όπου δοκιμάζονται μήκη μεγαλύτερα των 1000 μ., συνιστάται η συνεχής 
επικοινωνία (μέσω CB ή κινητού τηλεφώνου) των αρμοδίων που εκτελούν την δοκιμή στα 
απόμακρα σημεία του έργου. 
Οι δοκιμές θα εκτελούνται σε τμήματα τα οποία θα υποδείξει η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Τα τμήματα αυτά θα απομονωθούν με φλαντζωτά τέρματα ή πώματα δηλ. στα άκρα 
του αγωγού που θα δοκιμαστεί πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα 
φλαντζωτά ειδικά τεμάχια με τυφλά τέρματα συνδεμένα στα άκρα των σωλήνων 
μηχανικά (με κοχλίες) ή με αυτογενή συγκόλληση. Τα τέρματα με κοχλίες που δεν 
αντέχουν στην φόρτιση του σωλήνα πρέπει να στερεωθούν με σώματα αγκύρωσης ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις πιέσεις δοκιμής χωρίς μετακινήσεις. Δεν θα χρησιμοποιηθούν κλειστές βάννες 
ως τέρματα. 
Τα ειδικά διαμορφωμένα άκρα των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
δοκιμή πρέπει να σχεδιασθούν ώστε να επιτρέπουν τον έλεγχο και τον υπολογισμό της 
πλήρωσης και της μετέπειτα εκκένωσης του αγωγού. Τα τυφλά φλαντζωτά τέρματα (ή πώματα) 
πρέπει να έχουν δύο ταπωμένα ανοίγματα, εισαγωγής και εξαγωγής και ναείναι εξοπλισμένα με 
τα κατάλληλα μανόμετρα και αισθητήρια πίεσης. 
Ο εξοπλισμός παραγωγής πίεσης (χειροκίνητος ή μηχανικός), ο οποίος θα επιλεγεί 
μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να είναι αντοχής, σωστά 
διαστασιολογημένος, και με κατάλληλες συνδέσεις ώστε να μπορεί να αναπτύξει και να διατηρήσει 
την απαιτούμενη πίεση δοκιμής σε διάστημα λιγότερο των δύο ωρών και να την διατηρήσει για 
τους χρόνους που απαιτεί η δοκιμή. Όλες οι ενώσεις καθώς και οι διατάξεις δικλείδων 
αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται πριν την δοκιμή. Όπου χρησιμοποιηθούν μανόμετρα τύπου 
Budenberg, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να διαβάζονται εύκολα οι μετρήσεις και να 
διαθέτουν ακρίβεια + 0,26 bar. 
Συνιστάται η χρήση αισθητηρίων πιέσεως (transducers) με ηλεκτρονικά καταγραφικά (data 
loggers) σε όλες τις διατάξεις ώστε να κρατηθούν πλήρη στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της 
δοκιμής, κατά την διάρκεια της φόρτισης του αγωγού καθώς και κατά την αποφόρτισή του. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι η χρήση μικροεπεξεργαστών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιτρέπει 
την επιμελή παρακολούθηση των πιέσεων καθ’ όλη την διάρκεια της δοκιμής και όχι μόνο στο 
τέλος της. Δίνει επίσης την δυνατότητα να διαθέτεις αξιόλογα αποτελέσματα (αποδεκτά ή όχι) 
αρκετά γρήγορα χωρίς την συνεχή παρουσία επί τόπου κατά την διάρκεια της δοκιμής. 

Τα αισθητήρια πίεσης ή τα ηλεκτρονικά καταγραφικά πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσουμε ότι τα λάθη στη μέτρηση της πίεσης δεν συμβάλλουν στην 
γενικότερη αβεβαιότητα για τον εντοπισμό διαρροών : 
• μη γραμμικότητα (non-linearity) και υστέρηση + 0,2% ή καλύτερα μεταξύ 5 και 16bar 
• πλήρη θερμοκρασιακή επανόρθωση σε θερμοκρασίες από 0 - 50ο C 
• δυνατότητα για ανάλυση πίεσης της τάξεως των 0,02 bar ή καλύτερα. 
Όλα τα συστήματα ελέγχου πίεσης πρέπει να καλιμπραριστούν και να έχουν σημείο 
αναφοράς κάποιο σύστημα δοκιμής μόνιμου βάρους (dead weight) που αντιστοιχεί στο εύρος των 
φορτίων της δοκιμής, πριν και μετά τις δοκιμές. 
Όλα τα συστήματα ελέγχου πίεσης πρέπει να διαβάζονται με αναφορά στα υψόμετρα εδάφους 
του σημείου όπου βρίσκονται, που συνήθως είναι το πιο χαμηλό σημείο της χάραξης όπως 
αναφέρεται και παρακάτω. 
Όσον αφορά την σταθερότητα του υπό δοκιμή τμήματος αγωγού οι τοπικές 
συνθήκες και η άποψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα είναι οι παράγοντες που θα 
αποφασίσουν εάν οι συνδέσεις τον αγωγών θα παραμείνουν ανεπίχωτες ή όχι κατά την διάρκεια 
της δοκιμής. Η επίχωση και η επαρκής συμπύκνωση του πέριξ εδάφους, τουλάχιστον στο σώμα 
του κυρίως αγωγού αν όχι στις συνδέσεις, θα εμποδίσει τις υπερβολικές μετακινήσεις και θα 
διατηρήσει κατάλληλη θερμοκρασία. Τμήματα εκτεθειμένου αγωγού πρέπει να προστατεύονται 
από γρήγορες θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την διάρκεια της δοκιμής. Θεωρείται φρόνιμο 



 

 

    

  

 

(προνοητικό) να μην επιχωθούν κατά την διάρκεια της δοκιμής, συνδέσεις με κοχλίες ή άλλη 
μηχανική σύνδεση, εφόσον είναι δυνατό. 
Εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ώστε να 
αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού με νερό, ο αγωγός πρέπει να 
σταθεροποιηθεί θερμοκρασιακά τουλάχιστον 2-3 ώρες ανάλογα με το μέγεθος του αγωγού και τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συνίσταται η δοκιμή να γίνει την επόμενη μέρα μετά το γέμισμα 
του αγωγού. 

 
4.3. Εκκένωση των αγωγών από τον αέρα 
Από την ανάλυση που γίνεται στο κεφάλαιο 3., φαίνεται πόσο σημαντική είναι η 
εξαέρωση του αγωγού, στο μέγιστο δυνατόν. 
Όπου είναι δυνατόν, το σημείο εισροής του νερού και το σημείο ελέγχου πρέπει να 
είναι στο χαμηλότερο σημείο της χάραξης ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνση του αέρα κατά 
την πλήρωση του αγωγού. Στο σημείο αυτό καταγράφεται επίσης το μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο 
και επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος στην διαρροή νερού κατά την δοκιμή. Κατάλληλες διατάξεις 
εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα τα ψηλά σημεία της χάραξης. Πρέπει να τοποθετηθεί 
εξαεριστήρι όσο γίνεται πιο κοντά στην στέψη του αγωγού δηλ. στο πιο ψηλό σημείο κάθε άκρου 
του υπό δοκιμή τμήματος του αγωγού. 
Στα άκρα του σωλήνα που θα δοκιμαστεί συνιστάται η προσωρινή τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 
γωνία με ενσωματωμένη στήριξη (duckfoot bend) διότι διευκολύνει την εξαέρωση και την 
ακόλουθη απομάκρυνση όποιου σφουγγαριού τυχόν χρησιμοποιηθεί (βλέπετε παρακάτω). 
Πριν αρχίσει το γέμισμα του αγωγού, όλες οι διατάξεις εξαέρωσης πρέπει να 
ανοιχτούν. Με δεδομένο ότι έχουν τοποθετηθεί αυτόματα εξαεριστήρια σε όλα τα 
ψηλά σημεία της χάραξης, συνιστάται να αφαιρεθεί η μπάλα του εξαεριστηρίου στο πιο 
ψηλό σημείο ώστε να δημιουργηθεί εξάρτημα που επιτρέπει την ταχεία εξαέρωση. Όπου 
απαιτούνται υψηλές δοκιμαστικές πιέσεις, πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα απομόνωσης του 
εξαεριστηρίου ώστε να μην υποστεί βλάβη η μπάλα του εξαεριστηρίου. 
Ο αγωγός πρέπει να φορτίζεται με ρυθμό που αντιστοιχεί στις δυνατότητες του συστήματος 
εξαέρωσης. 
Η τοποθέτηση ενός στιβαρού σφουγγαριού στην αρχή της στήλης νερού μπορεί να βοηθήσει, 
ιδιαίτερα για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου ο αγωγός παρουσιάζει μικρές ανωμαλίες στα 
τοιχώματά του. Μόλις επιβεβαιωθεί η πλήρης φόρτιση του αγωγού, πρέπει να σφραγισθούν όλα 
τα σημεία εξαέρωσης. Τα αυτόματα εξαεριστήρια θα κλείσουν μόνα τους αλλά καλό θα είναι να 
ελέγχονται κατά την διάρκεια της δοκιμής. 
 
 
4.4. Πίεση δοκιμής 

Η διαδικασία των δοκιμασιών συνίσταται:  

- στην προδοκιμασία 

- στην κυρίως δοκιμασία πιέσεως και  

- στη γενική δοκιμασία ολόκληρου του δικτύου. 

 
α. Προδοκιμασία 
Μετά την πλήρωση του τμήματος με νερό τούτο παραμένει για 12 περίπου ώρες με την στατική 
πίεση του υπόψη τμήματος. 
Η περίοδος της προδοκιμασίας αρχίζει αφ΄ ότου επιτευχθεί η διατήρηση της πιέσεως. Τα ορατά 
μέρη του τμήματος επιθεωρούνται προς διαπίστωση τυχόν βλάβης, διαρροής κ.λ.π 
 
β. Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 



 

 

    

  

 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές νερού, 
επακολουθεί κυρίως δοκιμασία, η οποία διενεργείται μετά την τοποθέτηση των παροχών με τα 
απαραίτητα εξαρτήματα μέχρι το υδρόμετρο 
Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται ως εξής: 
 Για τμήματα με ονομαστική πίεση σωλήνος (Ρον) έως 10 ατμ  Ρον Χ 1,50 
 Για τμήματα με ονομαστική πίεση σωλήνος (Ρον) μεγαλύτερη από 10 ατμ.  
      Ρον + 5 (ατμ) 
της πιέσεως αυτής υπολογιζομένης στο υψηλότερο σημείο του δοκιμαζόμενου τμήματος.  Η  πίεση  
δοκιμής  θα  διατηρείται για μισή ώρα ανά 100 μ. δοκιμαζομένου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική 
διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των 2 ωρών ούτε μεγαλύτερη των 6 ωρών. 
Η κυρίως δοκιμασία θεωρείται επιτυχούσα εάν παρατηρηθεί πτώση πιέσεως το πολύ 0,2 ατμ., το 
δίκτυο παραμένει στεγανό και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις. 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρω ορίου ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση 
για αναζήτηση ενδεχόμενων διαφυγών. Εάν υπάρξουν διαφυγές, αυτές επισκευάζονται και η 
δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής. 
Εάν δεν υπάρξουν διαφυγές νερού , παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σημαντικές ποσότητες 
νερού για την διατήρηση της πιέσεως , πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο 
δίκτυο και να εκτελεστεί νέα δοκιμή. 
 
Γ. Γενική Δοκιμασία 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίας δοκιμασίας πιέσεως των επί μέρους τμημάτων των 
σωλήνων, εκτελείται η επαναπλήρωση του ορύγματος, σύμφωνα με την αντίστοιχη Προδιαγραφή, 
χωρίς να επιχωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων, όπου οι συνδέσεις δεν 
συμπίπτουν με τα φρεάτια και ακολουθεί η σύνδεση των τμημάτων μεταξύ τους και η τοποθέτηση 
όλων των ειδικών τεμαχίων, δικλείδων, συσκευών ασφαλείας, των παροχών και η κατασκευή των 
υπολοιπομένων αγκυρώσεων. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σωληνώσεις θα υποστούν την γενική (Τελική) δοκιμασία με 
πίεση όπως ορίζεται στην κυρίως δοκιμασία. 
Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται 30 πρώτα λεπτά ανά 100 μ. δοκιμαζομένου τμήματος, αλλά η 
ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των 2 ωρών ούτε μεγαλύτερη των 6 ωρών. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας επιθεωρούνται προσεκτικά η σωλήνωση και οι θέσεις συνδέσεως 
που πρέπει να είναι άμεσα ορατές (ανοικτά φρεάτια, και ορύγματα) δια την αναζήτηση τυχόν 
διαφυγών. 
Η Γενική δοκιμασία πιέσεως του δικτύου θεωρείται επιτυχής , αν δεν παρατηρηθούν διαφυγές στις 
θέσεις συνδέσεως των επί μέρους δοκιμασθέντων τμημάτων. 
Αν διαπιστωθούν διαφυγές, αυτές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. 
Η διαδικασία της δοκιμασίας αυτής θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τον ορατό έλεγχο των 
συνδέσεων μεταξύ των τμημάτων που δοκιμάστηκαν χωριστά και των ειδικών τεμαχίων , 
δικλείδων, συσκευών ασφαλείας και των παροχών. 
 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας αυτής, πληρούνται και τα τυχόν αφεθέντα κενά με 
το προδιαγραφόμενο υλικό της επίχωσης. 
Ελαττώματα διαπιστούμενα κατά τις δοκιμασίες, επανορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς 
καμία αποζημίωση.  
Ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση βλαβέντων κατά τις δοκιμές σωλήνων και την 
πλήρη αποκατάσταση στεγανότητας των αρμών.    
Σε τέτοια περίπτωση ο Επιβλέπων ορίζει την ημερομηνία της νέας δοκιμασίας του ιδίου τμήματος 
της σωλήνωσης. 
 
4.5 Εφαρμογή της δοκιμής  
Η δοκιμή και οι αντοχές πιέσεων των επιμέρους στοιχείων του συστήματος να είναι 
σύμφωνες με το σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου με αριθμό pr EN 805. 
Είναι πολύ σημαντικός ο ρυθμός με τον οποίον εφαρμόζεται η πίεση, π.χ. ο χρόνος 
που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιλεγμένη πίεση δοκιμής στον αγωγό. Η πίεση 
πρέπει να εφαρμόζεται στον αγωγό με συνεχή άντληση σε λογικά σταθερό ρυθμό σε σχέση με 
τον όγκο / χρόνο. Ο όγκος μπορεί να προσδιορισθεί είτε με απευθείας 
μέτρημα είτε κατ’ εκτίμηση με τον αριθμό τον ολοκληρωμένων κινήσεων του 
εμβόλου. 



 

 

    

  

 

Η αύξηση της πίεσης πρέπει να ελέγχεται, να καταγράφεται και να αναλύεται ώστε 
να προσδιορισθεί η ύπαρξη αέρα. Το σχετικό ποσοστό του αέρα στο σύστημα μπορεί να 
εκτιμηθεί με βάση τον χρόνο που απαιτείται για να πιεσθεί ο αγωγός, με δεδομένο 
κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό και την αντίδραση του αγωγού κατά την φάση της 
φόρτισης. 

 
Εάν από την παραπάνω ανάλυση εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική ποσότητα αέρα 
στον αγωγό, τότε πρέπει να τερματιστεί αμέσως η δοκιμή και να εφαρμοστούν διαδικασίες για 
την εκκένωση του αέρα της .  
Εάν δεν τερματιστεί η δοκιμή αμέσως, τα αποτελέσματα θα είναι εσφαλμένα. 
Με την επίτευξη της πίεσης δοκιμής και την εκπλήρωση του όρου για 
ελαχιστοποίηση του εγκλωβισμένου αέρα, ο αγωγός απομονώνεται και 
παρακολουθείται η εσωτερική πίεση. Ο χρόνος για την φόρτιση του αγωγού με την 
πίεση δοκιμής (tL) χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Η φθίνουσα τιμή της 
εσωτερικής πίεσης καταγράφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας κάποια 
λεπτά μετά την απομόνωση του αγωγού (κλείσιμο δικλείδας). 
Μια ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτεί μεγάλο αριθμό μετρήσεων κατά τη διάρκεια 
της δοκιμής. 
Κατά το διάστημα στο οποίο ο αγωγός τίθεται υπό πίεση, παρατηρείται μια 
χαλάρωση του σωλήνα. Λόγω του παραπάνω φαινομένου εφαρμόζεται της διορθωτικός 
συντελεστής που κατά εμπειρία είναι 0,4 tL. 
 
4.6.  Ανάλυση της δοκιμής πίεσης - Προβλεπόμενες πιέσεις 
Για να μπορούμε να λάβουμε υπόψη την πιθανή ύπαρξη προβλημάτων λόγω 
διαρροών ή εγκλωβισμένου αέρα, εκτελείται συμπληρωματική ανάλυση κατά την 
διάρκεια της δοκιμής. Η συμπληρωματική ανάλυση απαιτεί την σύγκριση της 
καταγεγραμμένης πίεσης σε μια οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, με την προβλεπόμενη 
πίεση, με δεδομένο ότι με μια λογαριθμική γραφική παράσταση της φθίνουσας τιμής 
της πίεσης σε έναν ιδεατό αγωγό ΡΕ προκύπτει γραμμική σχέση. Κάθε παρέκκλιση από 
την γραμμική σχέση υποδεικνύει την πιθανότητα διαρροής ή εγκλωβισμού αέρα. 
 
4.7. Δοκιμή πίεσης - Γενικά 
Για την καλύτερη ανάλυση της δοκιμής πίεσης ή την πιο λεπτομερειακή συμπληρωματική ανάλυση 
συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών καταγραφικών. 
Υπάρχουν καταγραφικά με ενσωματωμένη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων. 
Αυτά τα καταγραφικά διευκολύνουν τις διαδικασίες της δοκιμής και εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανής διαρροής. Τα καταγραφικά μας εξασφαλίζουν: 
• την επιτόπου ανάλυση της συμπεριφοράς της πίεσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
• την λεπτομερειακή ανάλυση των ολοκληρωμένων καμπυλών της αύξησης και της μείωση 
της εσωτερικής πίεσης. 

• την καταγραφή των δοκιμασιών για περαιτέρω μελέτη. 
• την χρήση λογισμικού για την υποβοήθηση της ανάλυσης και την ολοκλήρωση των 
υπολογισμών. 
Σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμής όπου εντοπισθεί μη αποδεκτός βαθμός διαρροών, συνιστάται 
να γίνει επανέλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσμων και εξαρτημάτων πριν τον έλεγχο των 
συγκολλημένων ενώσεων. Οποιοδήποτε σφάλμα αποκαλυφθεί με την αστοχία της δοκιμής πρέπει 
να διορθώνεται και να ξανά εκτελείται η δοκιμή. 
Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, η υπολειπόμενη πίεση πρέπει να εκτονώνεται με αργούς 
ρυθμούς μέχρι να επανέλθει ο αγωγός στην αρχική του μορφή (πριν την δοκιμασία). 
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επιπλέον δοκιμή στον αγωγό, η νέα δοκιμή πρέπεινα 
προγραμματισθεί με συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από αρκετό χρόνο ώστε να 



 

 

    

  

 

δοθεί στον αγωγό η ευκαιρία να συνέρθει από τις προηγούμενες φορτίσεις. Ο παραπάνω χρόνος 
επαναφοράς ποικίλει ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις του έργου, αλλά συνήθως επαρκεί χρόνος 
ίσος με πέντε (5) φορές τον χρόνο της προηγούμενης δοκιμής. 
 
Για όλες τις δοκιμασίες θα καταρτισθούν πρωτόκολλα υπογραφόμενα από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 
 
Ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες επισκευάζονται αμέσως από 
τον Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση 
βλαβέντων τμημάτων κατά τις δοκιμασίες και την επαναστεγάνωση των μη στεγανών αρμών. 
Στην περίπτωση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίζει την ημερομηνία επανάληψης της 
δοκιμασίας του ίδιου τμήματος της σωληνώσεως. 
Όλες οι περιγραφόμενες δοκιμασίες, περιλαμβανομένων και των πρόσθετων 
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους (π.χ. προσωρινές αγκυρώσεις), θα γίνονται με 
φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ   ΑΓΩΓΩΝ 

 
1. Γενικά 

Ύστερα από την ικανοποιητική ολοκλήρωση και έγκριση της υδροστατικής δοκιμής στην 
περίπτωση εγκατάστασης νέων αγωγών ύδρευσης και ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών 
επισκευής στην περίπτωση συντήρησης υφισταμένου δικτύου ύδρευσης, γίνεται καθαρισμός και 
απολύμανση των αγωγών μία βδομάδα το πολύ πριν από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου. 
Τα στάδια της εργασίας καθαρισμού και απολύμανσης είναι τα παρακάτω : 
- Καθαρισμός ή και πέρασμα του αγωγού με ειδικό σφουγγάρι. 
- (Γίνεται αποκλειστικά μόνον στις περιπτώσεις νέων δικτύων). 
- Γέμισμα με νερό και αφαίρεση του αέρα (εξαέρωση). 
- Προκαταρτική έκπλυση με νερό για την απομάκρυνση σκόνης και χώματος. 
- Απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. 
- Τελική έκπλυση με νερό. 
- Δειγματοληψία για μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας. 
- Πιστοποίηση αποδοχής. 
- Έναρξη της λειτουργίας. 
 
  



 

 

    

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2  
Υδροληψία ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 
 

1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην εργασία σύνδεσης απλών παροχών υδροληψίας 
αστικών καταναλωτών από τον υπάρχοντα αγωγό διανομής έως το φρεάτιο υδρομετρητών ή 
γενικά τη θέση του υδρομέτρου που τοποθετείται επιτοίχεια. Ο αγωγός υδροληψίας έχει διατομή  
Φ25 ή Φ32.  

Άγωγός διατομής Φ25 τοποθετείται όταν προβλέπεται να τοποθετηθεί από ένα έως δύο 
υδρόμετρα, (στην περίπτωση που τοποθετηθεί ένας μετρητής , τοποθετείτε διανομέας δύο θέσεων 
και στην δεύτερη θέση τοποθετείται κρουνός σε κλειστή θέση και σφραγισμένος)  

Άγωγός διατομής Φ32 τοποθετείται όταν προβλέπεται να τοποθετηθεί από τρία έως έξι  
υδρόμετρα.  Τοποθετείται διανομέας έξι θέσεων και στις κενές θέσεις τοποθετούνται κρουνοί σε 
κλειστή θέση και σφραγισμένοι)   .  

 

2 Εργασίες 

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση του αγωγού διανομής με την εγκατάσταση του 
προς υδροδότηση ακινήτου είναι: 

• εκσκαφές ορυγμάτων 

• τοποθέτηση βάννας συνένωσης και διάτρηση αγωγού διανομής 

• τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας, βάννας κατάληξη πολλαπλού / κολλεκτέρ 

• έλεγχος στεγανότητας 

• επιχώσεις -  επαναφορές- αποκαταστάσεις 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται: 

1. Η εκσκαφή του ορύγματος για τη διέλευση της υδροληψίας μέσου βάθους τουλάχιστον 
0,50 μ Η εκσκαφή του ορύγματος θα αρχίζει στο σημείο που πρόκειται να συνδεθεί ο 
αγωγός υδροληψίας με τον αγωγό διανομής. Για τη χάραξη του ασφαλτοτάπητος θα 
χρησιμοποιείται ασφαλτοκόπτης. Ο αγωγός υδροληψίας τοποθετείται κάθετα στον αγωγό 
διανομής και ο αγωγός πρέπει να καλύπτει πάντα τη θέση τοποθέτησης. 

2. Η καθαίρεση ή τρύπημα του πεζοδρομίου και του υφισταμένου φρεατίου του υδρομέτρου 
και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

3. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της υδροληψίας  
από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς   Φ 25 ή Φ32, και συγκεκριμένα   

 Ηλεκτροσυγκολούμενη σέλλα παροχής με έξοδο Φ 25 ή Φ32 χωρίς κοπτικό 16 ATM. 
 Ηλεκτροσυγκολούμενη μούφα Φ 25 ή Φ32 , PE-100,16 ATM. 
 Σωλήνας PE-100,16 ATM , Φ 25 ή Φ32 16 ATM 
 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 25 ή Φ32 Χ 1’’ Αρς16 

ATM 
 Σφαιρικός κρουνός Β.Τ.  1’’ θηλ –θηλ 16 ATM 

 
τα στηρίγματα και κάθε απαραίτητο υλικό ή μικροϋλικό, έστω και αν δεν κατονομάζεται 
ρητά , για την ολοκλήρωση – λειτουργία της υδροληψίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ονομαστικής πιέσεως και πιέσεως 
δοκιμασίας τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, 
δηλαδή 16 Atm και να είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η δοκιμασία της 
υδροληψίας θα γίνει μαζί με τις δοκιμασίες της σωλήνας προς την οποία συνδέεται η 
υδροληψία. 

4. Ο ορειχάλκινος ή ανοξείδωτος πολλαπλός διανομέας (κολλεκτέρ)  3/4” ή 1”  2 έως 6 
θέσεων αντίστοιχα μαζί με αντίστοιχου υλικού τάπα για την απομόνωση της μιας εισόδου 



 

 

    

  

 

του 16 ATM. Στην περίπτωση υδροληψίας ενός μετρητή , τοποθετείτε πολλαπλός 
διανομέας  δύο θέσεων και στην δεύτερη θέση τοποθετείτε κρουνός ασφαλείας σε κλειστή 
θέση (ασφαλισμένος) . 

5. Η επιτοίχια τοποθέτηση του πολλαπλού διανομέα σε ύψος ~ 60 εκατοστά από το 
πεζοδρόμιο ή η τοποθέτηση του εντός υφισταμένου φρεατίου ύδρευσης με αποκατάσταση 
και επιμελημένη επισκευή του φρεατίου. 

6. Η  απομόνωση με κρουνό ασφαλείας των τυχόν ελεύθερων αναμονών για μελλοντικά 
υδρόμετρο  

7. Η απομόνωση της υφιστάμενης παλιάς υδροληψίας, με ορειχάλκινη τάπα. 

Σε περίπτωση μεταφοράς υδρομέτρου από παλαιότερη απομεμακρυσμένη παροχή, στην 
τιμή του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την απομόνωση 
της παλιάς υπάρχουσας παροχής από το σημείο υδροληψίας με τάπα. Για τη συγκεκριμένη 
εργασία και για κάθε παροχή θα προσκομίζεται φωτογραφική τεκμηρίωση  στην Υπηρεσία 

8. Οι εργασίες αποσύνδεσης του υδρομέτρου από τον παλαιό αγωγό υδροληψίας 

9. Ο εγκιβωτισμός του σωλήνα υδροληψίας με άμμο και θραυστό υλικό λατομείου (3Α) 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

10. Η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος σήμανσης υπογείων δικτύων, χρώματος μπλέ, 
ανάλογου πλάτους  μετά την άμμο εγκιβωτισμού 

11. Ο έλεγχος στεγανότητας της παροχής μαζί με τον έλεγχο στεγανότητας του δικτύου στο 
οποίο είναι συνδεδεμένη  

12. Η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση με 
το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής. 

13. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες), σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

14. Ο επιμελημένος καθαρισμός (σκούπισμα) της περιοχής επέμβασης μετά την αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση του οδοστρώματος  και αν απαιτείται πλύσιμο 
του δρόμου. 

 

Αναλυτικές προδιαγραφές υλικών υδροληψίας 
 
 
Α. Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE Φ32 Χ 1’’ Αρς 

Προορισμός  

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

 

Γενικά Χαρακτηριστικά. 

Τα ορειχάλκινα ρακόρ -σύνδεσμοι μηχανικής σύσφιξης PE θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς 
πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρακόρ -συνδέσμων μηχανικής σύσφιξης PE-
PVC (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρος εξαρτήματος  . 

Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου. 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE 
και από την άλλη να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα 



 

 

    

  

 

πρέπει να συνδέεται επί αγωγών PE της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην 
περίπτωση των συνδέσμων.  

 

Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE. 

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 

 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

 

1. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα ΡΕ-PVC 
όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των μερών των ορειχάλκινων 



 

 

    

  

 

ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα ΡΕ-PVC , διαστάσεις ,..κά. 
2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για 

σωλήνα ΡΕ. 
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερομένων ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής 

σύσφιξης αγωγού PE-PVC για χρήση σε πόσιμο νερό.  
4. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 του κατασκευαστή . 
5. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 

τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 

 

 

Β. Σφαιρικός κρουνός Β.Τ.  1’’ θηλ –θηλ  

 
Γενικά 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να  διατηρούν την  πτώση πίεσης  που 
δημιουργεί η τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή σε 
χαμηλά επίπεδα. 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 
 

Ο κρουνός αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα: 

 Σώμα κρουνού   

 Σφαίρα  

 Στυπιοθλίπτης  

 Ροδέλες συγκράτησης –στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας  

 Άξονας χειρισμού σφαίρας 

 Καπάκι του άξονα χειρισμού 

 Βίδα συγκράτησης καπακιού 

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

Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 
Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο EN 13828/2003. 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής‐ βαρέως τύπου , θα είναι κατάλληλοι 
για  ελάχιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας 16bar . 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να έχουν θερμοκρασία λειτουργίας: ‐0° C έως 30° C. 

 
Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 
 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού 
 Πίεση λειτουργίας ΡΝ και 
 Έτος κατασκευής 

 



 

 

    

  

 

 
Οι σφαιρικοί κρουνοί για τις διατομές   1’’ (οι οποίοι και χρησιμοποιούνται σε υδρομετρητές) θα 
μπορούν να  δεχτούν εκ των υστέρων (χωρίς να αφαιρεθούν από το δίκτυο ύδρευσης) 
κατάλληλο μηχανισμό κλειδώματος. Επάνω στον μηχανισμό κλειδώματος θα μπορεί να 
προσαρμόζεται αποσπώμενο καπάκι ασφάλισης με ειδικό κλειδί ασφαλείας που θα κλειδώνει και 
θα ξεκλειδώνει τον διακόπτη με απλή περιστροφή 90 μοιρών.  

Επίσης θα μπορούν μέσω πλαστικής ασφάλειας να κλειδωθούν και δεύτερη φορά, εφόσον αυτή 
περαστεί μέσα από τις οπές που υπάρχουν στο ορειχάλκινο καπάκι καθώς και στο πλαστικό 
καπάκι. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια της ειδικής αυτής 
διάταξης-κατασκευής, τα οποία θα αιτιολογούν την σωστή λειτουργία του κρουνού σε συνθήκες 
κλειδώματος. Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις κλειδώματος που απαρτίζονται από 
σύρμα με μολυβδοσφραγίδα ή λουκέτα με αλυσίδα, κλπ. 
 
Τα υλικά κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των κρουνών θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα : 
 
Σώμα κρουνού 
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι ορείχαλκος σφυρήλατος, τύπου CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΝ 12165). 
Σφαίρα 
Το υλικό κατασκευής της σφαίρας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). Η σφαίρα πρέπει να είναι συμπαγής, διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και 
επιχρωμιωμένη με τραχύτητα Rz μικρότερη / ίση των 0,5mm. Επισημαίνεται ότι μόνο η πλήρως 
συμπαγής σφαίρα χωρίς καθόλου αφαίρεση υλικού στο κάτω μέρος της είναι αποδεκτή. 
Άκρα 
Το υλικό κατασκευής των άκρων πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165), κατεργασμένος εν θερμώ. 
Στυπιοθλίπτης 
Το υλικό κατασκευής του στυπιοθλίπτη θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
Δακτυλίδι 
Το υλικό κατασκευής του δακτυλιδιού θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
Δακτύλιος στεγάνωσης άξονα 
Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου στεγάνωσης άξονα πρέπει να είναι από καθαρό Teflon. 
Ροδέλες συγκράτησης σφαίρας 
Το υλικό κατασκευής των ροδελών συγκράτησης της σφαίρας πρέπει να είναι από καθαρό 
Teflon. 
Άξονας χειρισμού σφαίρας 
Το υλικό κατασκευής του άξονα χειρισμού σφαίρας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου 
CW614N ή CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165) ή ανοξείδωτος χάλυβας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03. 
Πεταλούδα (λαβή)  του άξονα χειρισμού   
Το υλικό κατασκευής του καπακιού πρέπει να είναι ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617Ν 
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165).   
Βίδα συγκράτησης της Πεταλούδας   
Το υλικό κατασκευής της βίδας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165) ή ανοξείδωτος χάλυβας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03. 
 
Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

1. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των 
σφαιρικών κρουνών, διαστάσεις, βάρη, κλπ. 

2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων σφαιρικών κρουνών. 

3. Πτώση πίεσης σε σχέση με την παροχή (Kv) – Διεθνές σύστημα. Για κάθε περίπτωση 
οι τιμές του Kv δεν πρέπει να είναι μικρότερες από τις παρακάτω ανά διατομή  (οι 
οποίες θα επιβεβαιώνονται από το διάγραμμα πτώσης πίεσης σε σχέση με την παροχή  
του παραγωγού):  



 

 

    

  

 

                  (Kv) = Χωρητικότητα (κυβ. μέτρα / ώρα) που προκαλεί πτώση πίεσης 1 bar σε 
θερμοκρασία 15,5 β/ Κελσίου (Διεθνές σύστημα). 

4. Πίεση λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία. 

5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερομένων σφαιρικών κρουνών για χρήση σε 
πόσιμο νερό. 

6. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2015 του κατασκευαστή . 

7. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, 
από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 



 

 

    

  

 

Γ. Ορειχάλκινος ή ανοξείδωτος πολλαπλός διανομέας (κολλεκτέρ)   1”   

Προορισμός 

Οι πολλαπλοί διανομείς  θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση πολλαπλών παροχών 
υδρομετρητών με την χρήση ενός αγωγού παροχής. Παρακάτω δίδονται ενδεικτικά σχέδια των 
πολλαπλών διανομέων έως 4 παροχές . Στην περίπτωση υδροληψίας ενός μετρητή , τοποθετείτε 
πολλαπλός διανομέας  δύο θέσεων και στην δεύτερη θέση τοποθετείτε κρουνός ασφαλείας σε 
κλειστή θέση (ασφαλισμένος)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά. 

 Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτος Χάλυβας (AISI 304 )   κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03   ή 
ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165) . 

 Διατομή αγωγού (Σώμα) διανομής συλλέκτη : 1’’ 
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar 
 Πίεση Δοκιμής : 25 bar 

 

Πολλαπλός διανομέας  (1'' ) Υδρομετρητών  ½’’  (2 -6 ) Παροχών   
 

1. Αριθμός Εισόδων : Δύο (2)  
2. Σπείρωμα Εισόδου d : Αρσενικό 1’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 
3. Αριθμός Εξόδων : Δύο  (2) έως 6 (έξι) 
4. Σπείρωμα Εξόδων d1: Αρσενικό ½ ’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη b : 120 mm τουλάχιστον. 
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου a : 40 mm τουλάχιστον 

 
Για τους πολλαπλούς διανομείς των παροχών διατομής 1’’ ,δίδονται παρακάτω τα στοιχεία 
κατασκευής και ισχύει το παραπάνω ενδεικτικό σχέδιο . 

Πολλαπλός διανομέας  (1'' ) Υδρομετρητών  1’’  (2   ) Παροχών   
 

1. Αριθμός Εισόδων : Δύο (2)  
2. Σπείρωμα Εισόδου d : Αρσενικό 1’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 
3. Αριθμός Εξόδων : Δύο  (2) έως 6 (έξι) 
4. Σπείρωμα Εξόδων d1: Αρσενικό 1 ’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη b : 140 mm τουλάχιστον. 
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου a : 40 mm τουλάχιστον 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι προσφερόμενοι συλλέκτες θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά στα ακροστόμια εισαγωγής-
εξαγωγής.  

 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

1. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των 
πολλαπλων διανομέων , διαστάσεις, πίεση λειτουργίας , κλπ. 

2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων πολλαπλών διανομέων  

3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερομένων σφαιρικών κρουνών για 
χρήση σε πόσιμο νερό. 

4. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2015 του κατασκευαστή . 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων 
υλικών, από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 

 

  



 

 

    

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3  
Δικλείδες ελαστικής έμφραξης 
 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδα συρταρωτή ελαστικής έμφραξης κατά ΕΝ1074, 

με φλαντζωτά άκρα (ωτίδες), πλήρους διατομής και ελεύθερης διέλευσης του ρευστού, 

κατασκευασμένη από ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την Εθνική Προδιαγραφή 1501-08-06-07-

02 για τις βασικές αρχές κατασκευής και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.  

Οι δικλείδες τύπου σύρτη με ελαστική έμφραξη, προορίζονται για την απομόνωση τμήματος 

δικτύου ή αγωγού για τον καλύτερο έλεγχο τους, καθώς και για απομόνωση συσκευών του 

δικτύου. Η χρήση των δικλείδων τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης περιορίζεται αυστηρά σε θέση 

πλήρους ανοίγματος ή πλήρης έμφραξης. Δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για ρυθμιστές παροχές. 

 

Υλικά κατασκευής - Επενδύσεις 

Το σώμα και τα καλύμματα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο 

(GJS-500-7 (GGG-50)) βάσει του EN1563 και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία 

επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες 

χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 

Το ελαστικό παρέμβυσμα στεγάνωσης μεταξύ σώματος και καλύμματος θα είναι από EPDM 

σύμφωνα με το ΕΝ681-1. 

Ο σύρτης θα είναι από  GJS-500-7 (GGG-50) επικαλυμμένος με ελαστικό EPDM κατά ΕΝ 681-1 

εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό με ενσωματωμένο περικόχλιο στον σύρτη και πλευρικούς 

ολισθητήρες από PA για μειωμένη ροπή λειτουργίας 

Ο Άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβας με διάταξη στοπ. Η στεγανοποίηση άξονα θα γίνεται 

χωρίς περικόχλιο, με σύστημα στεγανοποίησης που δεν απαιτεί συντήρηση με 3 O-rings κατ’ 

ελάχιστον. 

Οι Κοχλίες θα είναι ανοξείδωτοι Α2 

 

Το σώμα των δικλείδων ελαστικής έμφραξης θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή κατά SAE2 και 

κατόπιν θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής 

κατά GSK, και εσωτερικώς με εποξειδική βαφή, βαρέως τύπου πάχους όλων των στρώσεων 

τουλάχιστον 250 μm.  

 

Οι δικλείδες θα πρέπει να είναι μη ανυψούμενου βάκτρου και με δυνατότητα κλεισίματος όταν το 

βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  

 

Το άνω μέρος του βάκτρου θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με τηλεσκοπική προέκταση 

εργοστασιακά κατασκευασμένη για τον έλεγχο της δικλείδας από την επιφάνεια του δρόμου. Ο 

άξονας της προέκτασης θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, στο άνω μέρος θα φέρει καρέ 



 

 

    

  

 

χειρισμού και στο κάτω μέρος θα φέρει διάταξη σύνδεσης με το βάκτρο. Η προέκταση θα είναι 

κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο και τα δυο άκρα της θα έχουν διαμόρφωση καμπάνας ούτως 

ώστε το κάτω μέρος να προστατεύει την σύνδεση με το βάκτρο και το άνω να εισέρχεται στο 

βανοφρεάτιο. 

Οι δικλείδες ελαστικής έμφραξης θα είναι κατάλληλες κατασκευής ώστε σε περίπτωση 

ενδεχόμενης επισκευής του κυρίως μέρους τους να μην απαιτείται αποσύνδεση από την 

σωλήνωση και να επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος τους, σύρτης, βάκτρο,  κ.λ.π. 

Η αντικατάσταση των δακτυλίων Ο-ring μεταξύ στελέχους και περικοχλίου λειτουργίας θα 

πραγματοποιείται υπό πίεση όταν η δικλείδα είναι εντελώς ανοικτή. 

Το χυτοσιδηρό κάλυμμα βάνας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε όλους τους 

τύπους υποστρωμάτων, δηλαδή είτε άσφαλτο με πλωτή τοποθέτηση είτε σε πεζοδρόμιο με 

σταθερή τοποθέτηση. Θα φέρει ειδική διαμόρφωση στο εσωτερικό για την στερέωση σταθερής ή 

τηλεσκοπικής προέκτασης χειρισμού της  βάνας. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από 

χυτοσίδηρο και θα φέρει στεγανοποιητικό O-ring σε όλη την περιφέρεια προκειμένου να μην 

επιτρέπει την είσοδο ακαθαρσιών από το περιβάλλον και να προστατεύει τον μηχανισμό χειρισμού 

της βάνας. Θα φέρει αντιδιαβρωτική επιφανειακή προστασία με εποξειδική βαφή σύμφωνα με το 

πρότυπο DN30677. Το καθαρό άνοιγμα θα είναι τουλάχιστον 110mm για την εύκολη τοποθέτηση 

κλειδιού Τ για τον χειρισμό της βάνας μέσω της τηλεσκοπικής προέκτασης και η διάμετρος της 

σταθερής πλευράς δεν θα είναι μεγαλύτερη από 240mm. Υλικά κατασκευής Σώμα: Ελατός 

χυτοσίδηρος ελάχιστης ποιότητας GJS-400-15 (GGG-40), Καπάκι: Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-

250 (GG-25), O-ring: NBR Βαφή: Εποξειδική 

 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Με την υποβολή της Προσφοράς θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να υποβάλει στην υπηρεσία 

τα πιστοποιητικά που ακολουθούν: 

Πιστοποιητικό ISO 9001 εργοστασίου κατασκευής 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074 ενός εκ των παρακάτω 
αναγνωρισμένων Ευρωπαικών φορέων DVGW-KIWA-OVGW. 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό της δικλείδας ως σύνολο ενός εκ των παρακάτω 
αναγνωρισμένων Ευρωπαικών φορέων KIWA-WRAS-EUROFINS. 

Πιστοποιητικό GSK για την επιφανειακή προστασία και κατάλληλη σήμανση RAL. 

Πιστοποιητικό ελέγχου 2.2 κατά ΕΝ10204. 

 

Έλεγχοι και Δοκιμές 

Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της Υπηρεσίας  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. 



 

 

    

  

 

 

Έλεγχοι διενεργούμενοι σε κάθε μια δικλείδα. 

Επιθεώρηση - Έλεγχοι λειτουργίας : 

• Τήρηση τεχνικών προδιαγραφών. 
• Έλεγχος τύπου (π.χ. πεταλούδας, σύρτου) μορφής, εξοπλισμού (π.χ. ο τρόπος 

κλεισίματος, λειτουργίας, ύπαρξη παρελκόμενων) 
• Έλεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστού και στοιχείων δικλείδας 

(ονομαστική διάμετρος και πίεση) 
• Έλεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (με γυμνό οφθαλμό) 
• Έλεγχος λειτουργίας (άνοιγμα - κλείσιμο) και κατεύθυνσης κλεισίματος 

 

Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 

• Δοκιμή αντοχής κελύφους σε πίεση 24 bar κατά ΕΝ 12266-1:2003. 
• 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 bar. (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. 
 

Δοκιμές ενεργούμενες δειγματοληπτικά 

Δοκιμή απαιτούμενης δύναμης για τον χειρισμό των δικλείδων σε πίεση 16 bar. 

• Έλεγχοι ποιότητας υλικών : χημική ανάλυση όλων των υλικών κατασκευής της δικλείδας, 
έλεγχος ελκυσμού, έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση. 

• Έλεγχος των μπουλονιών και παξιμαδιών. 
• Έλεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές μπουλονιών, ραβδώσεις). 

Πυκνότητες δειγματοληψιών 

• Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Έλεγχος των δικλείδων στο δίκτυο. 

• Ο έλεγχος των δικλείδων θα γίνει όταν δοκιμαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους οποίους 
είναι τοποθετημένες οι δικλείδες: 

 

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. 

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. 

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης  

Η στεγανότητα πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12266-1 
και ΕΛΟΤ EN 12266-2 (Leakage Rate A) και να πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 
(Inspection Certificate ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 το οποίο θα συνοδεύει τις 
δικλείδες κατά την παράδοση τους.  
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα απαιτούμενα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-
1 σχετικά με τη στεγανότητα. Συμπληρωματικά, και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-2 
θα πρέπει να έχουν γίνει τεστ αντοχής (με τη διαδικασία ανοίγματος – κλεισίματος) και να 



 

 

    

  

 

προσκομίζεται ανάλογο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για την πραγματοποίηση της 
δοκιμής. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του εργοστασίου 
κατασκευής. 
 

2. ΣΗΜΑΝΣΗ 

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι εμφανείς και ενσωματωμένες στο χυτό σώμα της δικλείδας 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN19: 

 -Κατασκευαστής 

 -DN-κατηγορία 

 -PN-κατηγορία 

 -Ποιότητα υλικού 

Το πρότυπο ΕΝ681-1 θα αναγράφεται στην ελαστική επένδυση στον σύρτη. 

 

3. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά  

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού των προσφερόμενων όπου θα αναφέρονται τα υλικά 
κατασκευής, διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας. 

 Πλήρης τεχνική περιγραφή 

 Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 

 Διάγραμμα απώλειας φορτίου σε συνάρτηση με την διερχόμενη παροχή ή πίνακα με 
αναλυτικές τιμές για τους συντελεστές απωλειών “Ζ” για κάθε διάμετρο δικλείδας 

 Αριθμό στροφών για το πλήρες άνοιγμα της δικλείδας κάθε κατηγορίας 

 Πλήρεις οδηγίες αποθήκευσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

 Βεβαίωση εγγύησης 10 ετών από τον κατασκευαστή 

 Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια από το εργοστάσιο κατασκευής 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία και ο τόπος 
εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής των δικλείδων, καθώς και του χυτηρίου 
εάν η χύτευση γίνεται σε διαφορετικό εργοστάσιο 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι βάνες που θα παραδοθούν θα έχουν 
δοκιμαστεί στις προδιαγραφόμενες πιέσεις δοκιμής και σε ποσοστό 100% 

 

 

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην εγκατάσταση των δικλείδων 

Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου για τις δικλείδες περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης 
ή και εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 
• Την μεταφορά επιτόπου του έργου των δικλείδων και του χυτοσιδηρού καλύμματος 
• Την προμήθεια επιτόπου του έργου όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση 
• Τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους 
• Την τοποθέτηση και την σύνδεσή τους 
• Την χρήση κάθε είδους εξοπλισμού 



 

 

    

  

 

• Τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους 
 
5.  Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των δικλείδων θα γίνεται ανά διάμετρο, για τον πραγματικό αριθμό αυτών που 
τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, 
τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον, κατά των ανωτέρω, επιμετρούμενο αριθμό τεμαχίων επί την 

αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου. 

 

  



 

 

    

  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4  
 
Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  
φλαντζωτών δικλείδων τύπου πεταλούδας από ελατό χυτοσίδηρο. Οι δικλείδες θα πρέπει να 
πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις και θα συμφωνούν με τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά 
στοιχεία. Πρόκειται για οριζόντιου άξονα δικλείδα πεταλούδας, διπλής εκκεντρότητας, όπου η 
στεγανότητα της έμφραξης επιτυγχάνεται μεταξύ του ελαστικού που βρίσκεται περιμετρικά του 
δίσκου και μεταλλικού δακτυλίου που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της.  
 
2. Γενικές Απαιτήσεις 
Το σώμα και ο δίσκος των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο (DUCTILE 
IRON) ποιότητας GS500-7 και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου. 
Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
 
Τα σώματα των δικλείδων θα έχουν καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχουν βαφτεί 
εξωτερικώς και εσωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, 
εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250μm. 
 
Ο δακτύλιος του δίσκου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Ο δακτύλιος στεγάνωσης του δίσκου θα είναι από ελαστομερές EPDM και θα έχει τέτοια μορφή 
και κατασκευή ώστε να πραγματοποιεί την στεγάνωση και στις δύο διευθύνσεις της ροής. 
 
Ο δίσκος θα είναι διπλής εκκεντρότητας και θα φέρει δακτύλιο συγκράτησης από χάλυβα με 
επικάλυψη από εποξειδική βαφή, η συγκράτηση του ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης θα 
γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες κατά AISI 304-A2. 
 
Οι άξονες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα  . 
 
Στο σώμα των δικλείδων θα είναι τυπωμένο ανάγλυφα η ονομαστική διάμετρος, η ονομαστική 
πίεση λειτουργίας, το κράμα του ελατού χυτοσιδήρου (GJS500), το λογότυπο του οίκου 
παραγωγής, o κωδικός του μοντέλου και η ημερομηνία χύτευσης. 
Σε ταμπελάκι το οποίο θα είναι σε εμφανή θέση πρέπει να αναγράφονται, η ονομαστική 
διάμετρος, η ονομαστική πίεση λειτουργίας, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η φορά κλεισίματος, ο 
κωδικός του μοντέλου, το λογότυπο του κατασκευαστή και ο αριθμός παραγγελίας. 
 Ο δίσκος των δικλείδων θα φέρει ανάγλυφα επίσης τα ακόλουθα, την ονομαστική διάμετρο, την 
ονομαστική πίεση λειτουργίας, το υλικό κατασκευής, την ημερομηνία παραγωγής και το 
λογότυπο του οίκου παραγωγής.  
 
Μεταξύ της δικλείδας και του αγωγού θα παρεμβάλλεται τεμάχιο εξάρμωσης για να είναι δυνατή 
η εισαγωγή και εξαγωγή της δικλείδας από το δίκτυο. 
 

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι εμφανείς και ενσωματωμένες στο χυτό σώμα της δικλείδας 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN19: 

 -Κατασκευαστής 

 -DN-κατηγορία 

 -PN-κατηγορία 

 -Ποιότητα υλικού 

Το πρότυπο ΕΝ681-1 θα αναγράφεται στην ελαστική επένδυση στον σύρτη. 

 



 

 

    

  

 

 
Χειρισμός δικλείδων 
 
Οι δικλείδες θα φέρουν μηχανισμό  μείωσης που θα λειτουργεί μέσω χειροστροφάλου και θα 
εξασφαλίζει τον χειρισμό της δικλείδας από ένα άτομο. Το κιβώτιο του μειωτήρα θα φέρει βαθμό 
προστασίας IP 68  τουλάχιστον, προκειμένου την προστασία του κιβωτίου σε περιπτώσεις 
πλήρους βύθισης. Η δικλείδα θα κλείνει δεξιόστροφα.  
 
 
Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού των προσφερόμενων όπου θα αναφέρονται τα υλικά 
κατασκευής, διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας και ο αριθμός στροφών για το πλήρες 
άνοιγμα. 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών. 

 Απώλειες πιέσεως στο πεδίο λειτουργίας. 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 του κατασκευαστή . 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 
τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό της δικλείδας ως σύνολο ενός εκ των 
παρακάτω αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών φορέων KIWA-WRAS-EUROFINS. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074 ενός εκ των παρακάτω 
αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών φορέων DVGW-KIWA-OVGW. 

 Πιστοποιητικό GSK για την επιφανειακή προστασία και κατάλληλη σήμανση RAL. 

 Πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ10204. 

 Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια από το εργοστάσιο κατασκευής 

 

3. Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην εγκατάσταση των δικλείδων 
Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου για τις δικλείδες περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης 
ή και εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 
• Την μεταφορά επιτόπου του έργου των δικλείδων 
• Την προμήθεια επιτόπου του έργου όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση 
• Τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους 
• Την τοποθέτηση και την σύνδεσή τους 
• Την χρήση κάθε είδους εξοπλισμού 
• Τις κάθε είδους δοκιμές και έλεγχους 
 
4.Επιμέτρηση και πληρωμή 
Η επιμέτρηση των δικλείδων θα γίνεται ανά διάμετρο, για τον πραγματικό αριθμό αυτών που 
τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, 
τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον, κατά των ανωτέρω, επιμετρούμενο αριθμό τεμαχίων επί την 
αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου. 
 
  



 

 

    

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5  
 
Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας 
 
 
1. Αντικείμενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

αερεξαγωγούς διπλής ενέργειας. Οι αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας τοποθετούνται σε ένα δίκτυο 

ούτως ώστε να απομακρύνει τον αέρα από ένα δίκτυο υπό πίεση. Χρησιμεύει επίσης κατά την 

εκκένωση του δικτύου, όπου διευκολύνει την διαδικασία προστατεύοντάς το επίσης από πολύ 

χαμηλές έως αρνητικές πιέσεις. 

 

2. Γενικές Απαιτήσεις 

Ο αερεξαγωγός θα είναι διπλής ενεργείας θα αποτελείται από το σώμα, τον βασικό πλωτήρα και 

το εξαεριστικό. 

Ο βασικός πλωτήρας θα επιτρέπει την εισαγωγή αέρα στον αγωγό κατά την εκκένωση του ώστε 

να αποφευχθεί η πιθανότητα υποπίεσης και ενδεχόμενης παραμόρφωσης του αγωγού αλλά και 

την εξαγωγή του αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού με νερό.  

Ο δεύτερος πλωτήρας, εξαεριστικό, θα βρίσκεται σε σημείο υψηλότερο από το σημείο που θα 

κλείνει ο βασικός πλωτήρας και θα λειτουργεί με σύστημα εξαερισμού κατά την λειτουργία του 

δικτύου όπου θα επιτρέπει την εξαγωγή των φυσαλίδων που θα υπάρχουν στο δίκτυο. Η εξαγωγή 

του αέρα θα πραγματοποιείται μέσω βαλβίδας με ακροφύσιο. 

Ο αερεξαγωγός θα είναι ονομαστικής πίεσης 16 bar και η στεγάνωση των πλωτήρων θα 

πραγματοποιείται από τα 0,3 bar. 

 

4. Υλικά κατασκευής  

Το σώμα των αερεξαγωγών θα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο (DUCTILE IRON) 

ποιότητας GS400-15 (GGG40) σύμφωνα με το ΕΝ1563 και μετά την χύτευση θα πρέπει να 

παρουσιάζει λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα 

ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη 

ύλη. Οι πλωτήρες, ο οδηγός του βασικού πλωτήρα και η θέση του δακτυλίου στεγάνωσης θα είναι 

κατασκευασμένα από πλαστικό ABS. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστομερές υλικό EPDM και οι κοχλίες 

από ανοξείδωτο χάλυβα Α2. 

Το ακροφύσιο του εξαεριστικού θα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο και η βαλβίδα του από 

χαλκό. 

Το άνοιγμα στο επάνω μέρος του σώματος θα φέρει κάλυμμα, πλέγμα προστασίας και οι κοχλίες 

από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2. 



 

 

    

  

 

 

3. Βαφή 

Το σώμα των αερεξαγωγών θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει βαφτεί 

εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική βαφή, πάχους 

όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 μm RAL 5005. Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής 

θα είναι τουλάχιστον 250μm RAL 5005. Το σώμα επίσης θα φέρει ανάγλυφη σήμανση το υλικό, 

τον κωδικό μοντέλου, το λογότυπο του οίκου παραγωγής.  

 

4. Πρότυπα κατασκευής αεροεξαγωγών  

Δοκιμές στεγανότητας  σώματος αεροεξαγωγού - ΕΝ1074-1 & 4 

Δοκιμές στεγανότητας  σώματος-πλωτήρα  - 

ΕΝ1074-1 & 4 

Σχεδιασμός και διαστάσεις φλαντζών   - ΕΝ1092-2, ISO7005-2 

 

5. Σήμανση  

Επάνω στο σώμα του αερεξαγωγού θα υπάρχει ετικέτα αδιάβροχη πλαστικοποιημένη που θα φέρει 

την ονομαστική διάμετρο, την ονομαστική πίεση, την μέγιστη πίεση λειτουργίας, τον αριθμός 

παραγωγής και το λογότυπο του οίκου παραγωγής. 

 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

 Τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού των προσφερόμενων όπου θα αναφέρονται τα υλικά 
κατασκευής, διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας και ο αριθμός στροφών για το πλήρες 
άνοιγμα. 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας (βαφής & ελαστικών στεγανοποίησης) ενός εκ των 
παρακάτω αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών φορέων KIWA-WRAS-EUROFINS για χρήση 
σε πόσιμο νερό. 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 του κατασκευαστή . 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 
τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 

 Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια από το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

 
 

 

 

  



 

 

    

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6  
Πυροσβεστικοί κρουνοί 
 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών. Οι κρουνοί αυτοί θα τοποθετηθούν στις θέσεις που θα 
καθορισθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

2. Γενικά χαρακτηριστικά 
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN 80 και ονομαστικής 
πίεσης λειτουργίας ΡΝ 16. Θα έχουν τουλάχιστον δύο στόμια εκροής, συμμετρικά δεξιά και 
αριστερά, διαμέτρου 2 1/2" (64 mm), σύμφωνα με το πρότυπο DN 14318 κατάλληλα για σύνδεση 
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί , θα έχουν κατασκευστεί σύμφωνα με ΕΝ1074-6:2008 και 
ΕΝ14384:2005 και οι φλάντζες σύμφωνα με EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16 

Το κάλυμμα εκάστου στομίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισμένο με αλυσίδα 
πάνω στο σώμα του κρουνού. 

Είναι επιθυμητή η ύπαρξη οπής αποστραγγίσεως στο κατώτατο σημείο του κορμού 
του πυροσβεστικού κρουνού μέσω της οποίας εκκενώνονται τα νερά όταν αυτός κλείνει. 

Η φορά περιστροφής του κλειδιού για να ανοίξει ο κρουνός θα είναι αντίθετη προς τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού, που θα υποδεικνύεται με βέλος και τη λέξη «ΑΝΟΙΓΕΙ» ή 
άλλη ξένη αντίστοιχη πάνω στην καμπάνα. 

Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του κρουνού, θα απαιτείται χαμηλή ροπή χειρισμού. 
Στην προσφορά θα αναφέρονται ο αριθμός στροφών   πλήρους χειρισμού του κορυνού . 

Η βάση του κρουνού θα έχει ποδαρικό και θα έχει μορφή καμπύλης 90ο για τη 
σύνδεση αφενός οριζοντίως του αγωγού εισροής μέσω της φλάντζας εισροής διαμέτρου DN 
150 ονομαστικής πιέσεως ΡΝ 16 κατά DIN 2533 και αφετέρου κατακορύφως με το κορμό 
μέσω φλάντζας ή άλλης μεθόδου και να εξασφαλίσει πλήρη στεγανότητα. 

Το σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή καθώς και το έτος κατασκευής θα είναι ανάγλυφα ή 
χαραγμένα σε πρόσθετη πινακίδα .   

Η κατασκευή του κρουνού θα είναι τέτοια ώστε μετά την τοποθέτησή του να είναι 
ευχερής η εξαγωγή της βαλβίδας και των κινητών εξαρτημάτων του χωρίς ανάγκη εκσκαφής. 

Σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος πάνω στον κρουνό είναι υποχρεωτικό να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του και να είναι άμεση και ιδιαίτερα εύκολη η 
επανασύνδεσή του εφ’όσον δεν έχει καταστραφεί το άνω τμήμα του. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Υπέργειο τμήμα σώματος: Ανοξείδωτος χάλυβας ή ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15 (GGG-40) 
κατ’ελάχιστον  

Υπόγειο τμήμα σώματος και κεφαλή: GJS-400-15 (GGG-40) κατ’ελάχιστον  

Δίσκος έμφραξης: ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15 (GGG-40) κατ’ελάχιστον με επένδυση PUR    

Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας 

Κοχλίες: Ανοξείδωτοι Α2 ή ανώτεροι 

Βαφή: Τα πυροσβεστικά υδροστόμια πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά ,όπου 
απαιτείται , από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής , κατάλληλου πάχους  (χυτοσιδηρό 
μέρος) .  
Χρώμα Βαφής (όπου απαιτείται) : Κόκκινο . 
 

 



 

 

    

  

 

Το μήκος του κρουνού από το κατώτατο σημείο του κρουνού μέχρι το ανώτατο 
σημείο (άκρο πενταγωνικής κεφαλής καλύμματος ράβδου λειτουργίας) δεν θα είναι 
μικρότερο από 1500 mm ούτε μεγαλύτερο από 23200 mm. 

Οι ασφάλειες, που συγκρατούν τα εσωτερικά τμήματα του κρουνού, να είναι όλες 
όμοιες και να είναι από υλικό ανοξείδωτο χάλυβα Α2 ή ανώτερο  

Η φλάντζα εισροής θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ονομαστικής πιέσεως 
ΡΝ16, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2533. 

Η έδρα ή στεγανή εδράσεως θα είναι κατασκευασμένη από κράμα χαλκού υψηλής 
αντοχής σε θραύση. 

Ο σύρτης της βαλβίδας είναι επιθυμητό να έχει επικάλυψη με ελαστικό nitrile rubber ή 
EPDM ) και να έχει τέτοιο σχήμα που να επιτυγχάνεται σταδιακή μείωση της ποσότητας του 
νερού (κατά το κλείσιμο) ώστε να αποφεύγεται το υδραυλικό πλήγμα. 

Η ράβδος (αδράχτι) του κρουνού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου X20cr13 κατά DIN 17440 ή AISI 420 ή καλύτερο. 

Για την στεγανοποίηση στο άνω μέρος της ράβδου θα προβλέπονται κατάλληλοι 
ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας (Ο-rings ή αντίστοιχοι). 

Οι απώλειες λόγω τριβών δεν θα υπερβαίνουν το 1 m στήλης ύδατος σε παροχή 60 m3/h. 

Θα γίνει έλεγχος των κατασκευαστών σχεδίων από άποψη διαμόρφωσης, 
καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών, προβλεπομένων κατεργασιών και ανοχών. 

Κάθε κρουνός θα δοκιμαστεί σε υδραυλική πίεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ 1074-6.   

 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

 Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή  των προσφερόμενων όπου θα αναφέρονται τα υλικά 
κατασκευής, διαστάσεις, βάρη, πίεση λειτουργίας και ο αριθμός στροφών για το πλήρες 
άνοιγμα. 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών. 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας (βαφής & ελαστικών στεγανοποίησης) ενός εκ των 
παρακάτω αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών φορέων KIWA-WRAS-EUROFINS για χρήση 
σε πόσιμο νερό. 

 Πιστοποιητικό CE συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14384 από αναγνωρισμένο 
Ευρωπαικό φορέα. 
 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 του κατασκευαστή . 
 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 
τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. 

 Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια από το εργοστάσιο κατασκευής 

 

  



 

 

    

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7  
Μετρητές κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής 
και επικοινωνίας 1/2" & 1’’  

Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, 
πλήρη σύνδεση με τις σωληνώσεις ύδρευσης και θέση σε λειτουργία, υδρομετρητών  ικανών να 
ενταχθούν σε σύστημα απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών και περαιτέρω 
διαχείρισης αυτών μέσω συστήματος walk by –drive by είτε σταθερού δικτύου (Fixed- Network 
AMR) όπως έχει καθορισθεί παρακάτω , κατά το οποίο οι μετρούμενες τιμές θα μεταδίδονται στη 
Δ.Ε.Υ.Α.H. μέσω επικοινωνιακού δικτύου (συγκεντρωτών ή/ και αναμεταδοτών δεδομένων)  και 
στη συνέχεια το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα είναι διαθέσιμο για επεξεργασία, 
ανάλυση και εισαγωγή στο σύστημα τιμολόγησης. Η λύση θα επιτρέψει στη Δ.Ε.Υ.Α.H. να 
λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να αποθηκεύει τις μετρήσεις ώστε να προβαίνει σε αντίστοιχες 
τιμολογήσεις σε χρονικά διαστήματα που αυτή επιθυμεί.  

Σε κάθε σύνδεση υδρομετρητή προβλέπεται η εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού:  

 Ενός (1) μετρητή κατανάλωσης χωρίς κινούμενα μέρη με ενσωματωμένη διάταξη 
καταγραφής και επικοινωνίας,  

 Ενός (1) σφαιρικού κρουνού με σύστημα κλειδώματος (ανάντη της θέσης εγκατάστασης 
του μετρητή) και 

 Μιας (1) ασφάλεια για την ασφάλιση του μετρητή.  

 

Μετρητές κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας 
1/2" & 1’’  

 

Προορισμός 
 
Θα αντικατασταθεί το σύνολο των υφιστάμενων υδρομέτρων με μετρητές με ενσωματωμένη 
διάταξη επικοινωνίας (AMR/ΑΜΙ ) που θα δίνουν τη δυνατότητα αποστολής μετρήσεων ακριβείας 
στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, μείωσης αφανών διαρροών και συμμετοχή των ίδιων των 
κατοίκων στην προσπάθεια ελέγχου / εξοικονόμησης υδάτων, κυρίως τις καλοκαιρινές περιόδους. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος προμήθειας και 
τοποθέτησης, χωρίς εκ των υστέρων να μπορεί να διεκδικήσει καμία επιπλέον αμοιβή πέραν της 
σύμβασης. 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας (AMR/ΑΜΙ) θα 
τοποθετούνται είτε εντός φρεατίων σε οριζόντια θέση είτε σε κάθετη θέση λειτουργίας, επί του 
πεζοδρομίου, είτε σε κάθετη θέση λειτουργίας σε κλιμακοστάσια πολυκατοικιών ή επί τοιχίων. 
 
Οι υπό προμήθεια υδρομετρητές θα είναι χωρίς κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι 
ηλεκτρομαγνητικοί, μαγνητικού πεδίου, ή υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας 
η οποία, επί ποινής αποκλεισμού, δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή του 
νερού) για την πραγματοποίηση της μέτρησης,  ονομαστικής παροχής Q3=2.5 m3/h, 
μετρολογικής κλάσης R≥500, μήκους L=110mm και σπείρωμα σύνδεσης G3/4΄΄ για τη ½’’ και 
ονομαστικής παροχής Q3=6.3 m3/h, μετρολογικής κλάσης R≥500, μήκους L=260mm και 
σπείρωμα σύνδεσης G1. 1/4΄΄ για τη 1’’. 

 
Θα φέρουν απαραιτήτως ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης και μετάδοσης των 
μετρήσεων/ενδείξεων και θα έχουν εσωτερική πηγή τροφοδοσίας (μπαταρία) με διάρκεια ζωής 
μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ετών. 
 



 

 

    

  

 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το νεότερο ισχύων διεθνές κατασκευαστικό πρότυπο ISO 
4064 ή/και το νεότερο ισχύων ευρωπαϊκό κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 14154. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη έγκριση προτύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 
2004/22/ΕC ή την  νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/EU. 
 
Οι μετρητές θα πληρούν τουλάχιστον τα οριζόμενα για την μετρολογική κατηγορία R≥500 σε 
οριζόντια και κάθετη θέση λειτουργίας. Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα οριζόμενα από την 
Ευρωπαϊκή οδηγία MID: Q2/Q1=1,6 & Q4/Q3=1,25. 
 
Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ. (MAP≥16) και 
θερμοκρασία λειτουργίας διερχόμενου νερού τουλάχιστον από 0,1 έως 50ο C (MAT≥50). Επίσης θα 
έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 έως +50 οC. Τέλος 
θα διαθέτουν βαθμό (κλάση) μηχανικού περιβάλλοντος τουλάχιστον Μ1 και ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος τουλάχιστον Ε1. 
 
Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας για δίκτυο 
διανομής πόσιμου νερού. 
 
Οι μετρητές θα έχουν βαθμό προστασίας IP68 κατά των μικροσωματιδίων και της υγρασίας 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60529. 
 
Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα είναι τυπωμένος με έντονους ανεξίτηλους 
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του 
υδρομετρητή στη πάροδο του χρόνου. Η θέση αναγραφής θα βρίσκεται στο σώμα του και πάντοτε 
σε ευχερή θέση ανάγνωσης (λύσεις με χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται αποδεκτές). 
Επιθυμητό ο αριθμός σειράς να είναι τυπωμένος και με μορφή barcode ή data matrix code έτσι 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης του και μέσω φορητής συσκευής ανάγνωσης barcode. 
 
ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Το μήκος του υδρομετρητή  θα είναι 110mm για τη ½’’ και 260mm για τη 1’’, χωρίς τα ενωτικά 
παρεμβύσματα (ρακόρ). 
Οι μετρητές είναι επιθυμητό να φέρουν φίλτρο στην είσοδο, για την συγκράτηση τυχόν φερτών 
υλικών του δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε να προστατεύεται ο θάλαμος μέτρησης λόγω 
επικαθήσεων φερτών υλικών. Σε περίπτωση φίλτρου στην είσοδο του υδρομετρητή, αυτό θα 
αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση φθοράς.  
 
Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή στο άκρο εξόδου τους, όπου θα έχουν 
τοποθετημένη ένθετη βαλβίδα αντεπιστροφής ενδεικτικού τύπου ocean, θα είναι compact με 
ανθεκτικό ανοξείδωτο ελατήριο, θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του 
νερού, θα είναι ίδιας ονομαστικής διατομής με τον υδρομετρητή, δεν θα προκαλεί μεγάλη πτώση 
πίεσης και θα είναι κατασκευασμένη από κατάλληλα υλικά υψηλής αντοχής για χρήση σε 
υδρομετρητές για πόσιμο νερό. Βαλβίδες αντεπιστροφής άλλου τύπου δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς 
περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 
 
Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα στα άκρα τους για την προστασία των 
σπειρωμάτων. 
 
Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι κατασκευασμένο είτε από 
ορειχάλκινο είτε από συνθετικό υλικό, που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες και θα πληροί 
τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό. Επιπλέον στη περίπτωση του σώματος 
από συνθετικό υλικό, τα σπειρώματα των προσφερόμενων υδρομετρητών μπορεί να είναι από 
ορειχάλκινο ή συνθετικό υλικό, αρκεί να ανταποκρίνονται άριστα για το σκοπό που προορίζονται. 
 
Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος με το περικάλυμμα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη και 
ασφαλή επικάθιση του καλύμματος στο περικάλυμμα. 
 



 

 

    

  

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υδρομετρητή στο σύνολό τους θα 
πρέπει, από πλευράς υγιεινής, να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό. 
 
Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται με δύο τεμάχια ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) που το 
καθένα θα περιλαμβάνει:  
 
 1α)  ενωτικό  ακροστόμιο (ουρά)  - τεμ ένα (1).     

- ½’’ (DN15) – σπείρωμα ½’’ αρς,  μήκους 37 χιλ. 
 1β)  Περικόχλιο ενωτικού ακροστομίου - Βαρέως τύπου  - τεμ ένα (1). 

- ½’’ (DN15) – σπείρωμα 3/4’’ θηλ. 
- ενδεικτικό ύψος ≥ 20 mm 

 1γ)  ροδέλα στεγανότητας - τεμ. ένα (1). 
- ενδεικτικό πάχος ≥ 3 χιλ. 
- υλικό κατασκευής: NBR ή EPDM 

και 
 2α)  ενωτικό  ακροστόμιο (ουρά)  - τεμ ένα (1).     

- 1’’ (DN25) – σπείρωμα 1’’ αρς,  μήκους 46 χιλ. 
 2β)  Περικόχλιο ενωτικού ακροστομίου - Βαρέως τύπου  - τεμ ένα (1). 

- 1’’ (DN25) – σπείρωμα 1.1/4’’ θηλ. 
- ενδεικτικό ύψος ≥ 25 mm 

 2γ)  ροδέλα στεγανότητας - τεμ. ένα (1). 
- ενδεικτικό πάχος ≥ 3 χιλ. 

υλικό κατασκευής: NBR ή EPDM 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Η ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας, που θα φέρουν οι προσφερόμενοι υδρομετρητές, θα 
λειτουργεί στη συχνότητα μετάδοσης των 868 MHz (συχνότητα ελεύθερων δικαιωμάτων χρήσης 
στην Ε.Ε.), με πρωτόκολλο επικοινωνίας wMBus (T1 ή C1 mode) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ13757-4 (OMS standard) ή/και με πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRaWAN,  με 
ονομαστική ισχύ ≤25 mW.  

Με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η επικοινωνία με οποιοδήποτε σύστημα συλλογής 
δεδομένων (στην προαναφερόμενη συχνότητα μετάδοσης και με τα προαναφερόμενα 
πρωτόκολλα) γίνεται απλή και εύκολη. Το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι η πληροφόρηση για 
την κωδικοποίηση (encryption) της μετάδοσης που θα φέρουν οι διατάξεις αυτές (από το 
παραγωγό για την ασφάλεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας), η οποία υποχρεωτικά θα δίδεται 
στην υπηρεσία από τον ανάδοχο της πράξης ή/και από τον παραγωγό. 
 
Η διάταξη επικοινωνίας των υδρομετρητών θα έχει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας και 
αποστολής των δεδομένων καταγραφής, σε περίοδο παραμετροποιήσιμη έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ο ταχύτερος δυνατός χρόνος λήψης των ενδείξεων.  
 
Η απόσταση μετάδοσης θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή και θα πρέπει να δηλώνεται από στην 
τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση μετάδοσης θα είναι 
ικανή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλή μετάδοση των δεδομένων. 
 
Η διάταξη μετάδοσης των προσφερόμενων υδρομετρητών θα επιτρέπει στην Υπηρεσία να 
λαμβάνει ενδείξεις και να συλλέγει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 Τύπο/ Αριθμό Υδρομετρητή  
 Ένδειξη Υδρομετρητή  
 Ένδειξη συναγερμών παραβίασης  
 Ένδειξη συναγερμού ανάστροφης ροής 

 
Σε περίπτωση που η διάταξη μετάδοσης των προσφερόμενων υδρομετρητών δεν θα διαθέτει τη 
κατάλληλη τροφοδοσία για την ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας (αποφορτισμένη μπαταρία), 
θα πρέπει να διατίθεται εναλλακτικός τρόπος ανάκτηση της τελευταίας καταγραφής του μετρητή 
(Να γίνει αναφορά του τρόπου ανάκτησης της πληροφορίας). 

 



 

 

    

  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας/μετάδοσης 
wMbus OMS standard T1 mode ή/και 
LoRaWAN 

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz 

Βαθμός (κλάση) μηχανικού περιβάλλοντος  ≥Μ1 

Βαθμός (κλάση) ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος 

≥Ε1 

Οθόνη ενδείξεων LCD ή άλλης παρόμοιας τεχνολογίας 

Τροφοδοσία μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου ή ισοδύναμη 

Θερμοκρασία νερού λειτουργίας  0,1 έως +50 οC 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας  -10 έως +50 οC 

Κλάση προστασίας IP68 

Διάρκεια ζωής μπαταρίας μεγαλύτερη από 14 χρόνια 

Ισχύς μετάδοσης ≤25 mW 

 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπον ώστε:  

 Να εξασφαλίζεται μακρά χρήση χωρίς προβλήματα. 
 Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιμης επέμβασης για αλλοίωση της ένδειξης 

ή βλάβης του μηχανισμού. 
 Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού οι μετρητές δεν θα υφίστανται βλάβη ή 

μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους. 
 

ΥΛΙΚΑ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των μετρητών πρέπει 
να έχουν άριστη συμπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα: 

1. Δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού, 
μέσα στα προβλεπόμενα όρια. 

2. Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση. 
3. Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς, εγκατάστασης 

και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον  πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παραλαβής 
τους. 

4. Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Η καταλληλότητα 
των χρησιμοποιούμενων υλικών από πλευράς υγιεινής, στο σύνολο τους, θα αποδεικνύεται 
με πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - Φορείς (π.χ. 
KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κτλ.). 

 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  
Οι υδρομετρητές θα είναι μετρολογικής κατηγορίας Q3/Q1≥R500 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2004/22/ΕC (MID) ή την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32/EU (MID) για τον προσφερόμενο 
υδρομετρητή. Μονάδα μέτρησης θα είναι το κυβικό μέτρο (m3) με τα πολλαπλάσια και τα 
υποπολλαπλάσια αυτού. 
 

 DΝ15 (Q3/Q1 ≥ R500) – Παροχές: 
 Μέγιστη παροχή είναι: Q4=3,125 m3/h. 
 Ονομαστική παροχή:  Q3=2,5 m3/h. 
 Μεταβατική παροχή: Q2≤8,00 l/h. 
 Ελάχιστη παροχή:  Q1≤5,00 l/h. 



 

 

    

  

 

 
 DΝ25 (Q3/Q1 ≥ R500) – Παροχές: 
 Μέγιστη παροχή είναι: Q4=7,875 m3/h. 
 Ονομαστική παροχή:  Q3=6,3 m3/h. 
 Μεταβατική παροχή: Q2≤20,16 l/h. 
 Ελάχιστη παροχή:  Q1≤12,60 l/h. 

 
Τα μετρολογικά στοιχεία των μετρητών θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά. 
 
Το σημείο έναρξης καταγραφής των προσφερόμενων υδρομετρητών θα πρέπει να είναι μικρότερο 
από 3 lt/h για τη ½΄΄ και μικρότερο από 12 για lt/h για τη 1΄΄, για να παρέχεται η δυνατότητα 
εύρεσης ελαχίστων διαρροών. Θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην προσφορά του προμηθευτή 
(είτε στο κατασκευαστικό τεχνικό φυλλάδιο, είτε από ρητή δήλωση του παραγωγού στη 
περίπτωση που δεν αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο). 
 
Μη επαλήθευση των χαρακτηριστικών στη φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού σημαίνει και  
αποκλεισμό της προσφοράς. 
 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ  
 
Η ακρίβεια ενδείξεων καθώς και τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα θα είναι: 

 Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2  (μεταβατική 
παροχή) - συμπεριλαμβανομένης και της Q4 (Μέγιστη) δεν θα υπερβαίνει το ±2% για 
θερμοκρασία νερού ≤ 30°C και το ± 3% για θερμοκρασία νερού > 30°C σύμφωνα με την 
οδηγία MID 2004/22/EC ή την νεότερη MID 2014/32/EU. 

 Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1    
(συμπεριλαμβανομένης)  και Q2 (εξαιρουμένης) δεν θα υπερβαίνει το ± 5% σύμφωνα με την 
οδηγία MID 2004/22/EC ή την νεότερη MID 2014/32/EU. 

 
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 
 
 Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03MPa) έως 

16bar (1,6MPa).    
 Η απώλεια πίεσης η οφειλόμενη στον μετρητή (περιλαμβανομένου και του φίλτρου), δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar (0,063MPa) υπό ονομαστική παροχή Q3 (OIML R – 
49:2003) και το 1 bar (0,1MPa)  στη μέγιστη παροχή Q4 (EN 14154-1:2005–A2:2011). 

 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ: 
 
 Οι μετρητές θα πρέπει να αντέχουν την συνεχή πίεση του ύδατος για την οποία είναι 

κατασκευασμένοι, ονομαζόμενη πίεση λειτουργίας, χωρίς να παρουσιάζουν ελαττώματα κατά 
την λειτουργία όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωμάτων, παραμορφώσεις κτλ.  

 O έλεγχος στεγανότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμές: 
- Ο μετρητής πρέπει να αντέχει, χωρίς διαρροή, εφίδρωση τοιχωμάτων, πίεση ίση με 1,6 

φορές την πίεση λειτουργίας (δηλαδή 16Χ1,6=25bar) εφαρμοζόμενη επί 15 min. 
- Ο μετρητής πρέπει να αντέχει χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή πίεση ίση με δύο φορές την 

μέγιστη πίεση λειτουργίας (δηλ. 32 bar) εφαρμοζόμενη επί 1 min. 
 Ως πίεση λειτουργίας λαμβάνεται η πίεση των 16 bar (MAP). 
 
 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
 
Η διάταξη ενδείξεως πρέπει, με απλή αντιπαράθεση των στοιχείων που την αποτελούν, θα 
επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του μετρούμενου νερού που 
εκφράζεται σε κυβικά μέτρα αλλά και λίτρα. 
 
Ο μετρητής θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης παρόμοιας τεχνολογίας με βαθμό 
προστασίας ΙΡ68. Στην οθόνη ενδείξεων θα απεικονίζεται με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε 



 

 

    

  

 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης ηλιοφάνειας και υπό μεγάλη γωνία ανάγνωσης, ο 
αθροιστής του μετρητή με δυνατότητα καταγραφής μέχρι 999.999,999 m3 και τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 Ο αθροιστής του μετρητή  
 H διεύθυνσης της ροής 
 Διάφοροι συναγερμοί του μετρητή με κωδικοποίηση 
 Ένδειξη παροχής σε κυβικά μέτρα αλλά και σε λίτρα  

 
Στην ηλεκτρονική διάταξη ανάγνωσης μετρήσεων όλα τα ψηφία μπορούν να είναι μαύρου 
χρώματος και οι υποδιαιρέσεις του κυβικού (λίτρα) να διαφοροποιούνται εμφανώς με άλλο τρόπο. 
Το μέγεθος (ύψος) των ψηφίων αναγραφής της κατανάλωσης στους μηχανισμούς ευθείας 
ανάγνωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 6 χιλ.  
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ. 
 
Στον υδρομετρητή θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες (στην πλάκα 
ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα αυτού ή και στο κέλυφος) σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ΕC ή την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/EU.  

- Εμπορικό όνομα ή πλήρες όνομα ή λογότυπο του παραγωγού. 
- Ονομαστική παροχή Q3  και η μετρολογική κλάση Q3 / Q1 (R). 
- Έτος διακρίβωσης/πιστοποίησης κατά MID και αριθμός σειράς του εκάστοτε υδρομετρητή. 
- Αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατασκευής του υδρομετρητή. 
- Τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε «bar» 
- Τη πτώσης πίεσης (ΔP). 
- Τη κλάση θερμοκρασίας (T ή ΜΑΤ). 
- Η μετρική ενότητα (m³). 
- Σήμα συμμόρφωσης «CE». 

- Διεύθυνση του παραγωγού (στη περίπτωση μετρητή σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή 
Οδηγία MID 2014/32/EU). 

- Έτος λήξης / αντικατάστασης του υδρομετρητή αναφορικά με τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας. 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται κάποια από τις παραπάνω πληροφορίες στο μετρητή, θα 
πρέπει να αναγράφεται ρητά στην πλήρη έγκριση του σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 
2004/22/EC ή τη νεότερη MID 2014/32/EU. 
 
Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

1. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου (Type approval certificate) με σχέδια, 
παραστάσεις, υλικά κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ΕC ή MID 
2014/32/EU για τον προσφερόμενο υδρομετρητή (Type approval - ANNEX B ή H1). 

2. Ακριβές αντίγραφο της πλήρους έγκρισης προτύπου διεργασίας (Process approval 
certificate) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EC ή MID 2014/32/EU για το 
παραγωγό. Γίνονται δεκτές οι κατηγορίες (Process approval - ANNEX D ή F ή H1). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα του κράτους ή άλλου αρμόδιου φορέα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, για την καταλληλότητα του υδρομετρητή (ως τελικό προϊόν) για χρήση σε 
πόσιμο νερό.   

4. Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα του κράτους ή άλλου αρμόδιου φορέα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, για την καταλληλότητα των προσφερόμενων ενωτικών παρεμβυσμάτων – 
ρακόρ (Ουρά, περικόχλιο & ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης) ως τελικό προϊόν, για 
χρήση σε πόσιμο νερό ή χημική ανάλυση του κράματος και πιστοποιητικό καταλληλότητας 
του ελαστικού..  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα του κράτους ή άλλου αρμόδιου φορέα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, για την καταλληλότητα των προσφερόμενων βαλβίδων αντεπιστροφής ως 
τελικό προϊόν, για χρήση σε πόσιμο νερό. 

6. Πιστοποιητικό CE των προσφερόμενων υδρομετρητών  



 

 

    

  

 

7. Πιστοποιητικό ΙΡ68 των προσφερόμενων υδρομετρητών έκδοσης ανεξάρτητου εργαστηρίου 
δοκιμών και πιστοποιήσεων.  

8. Εικονογραφημένοι κατάλογοι / τεχνικά φυλλάδια των υδρομετρητών, των ενωτικών 
παρεμβυσμάτων (ρακόρ) και των βαλβίδων αντεπιστροφής (του παραγωγού). 

9. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων των υδρομετρητών, των ενωτικών παρεμβυσμάτων 
(ρακόρ) και των βαλβίδων αντεπιστροφής. 

10. Διάγραμμα πτώσης πίεσης σε συνάρτηση με την παροχή του υδρομετρητή (του παραγωγού). 

11. Πλήρη και λεπτομερή μετρολογικά στοιχεία των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

12. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 των κατασκευαστών, για τους υδρομετρητές, τα ενωτικά παρεμβύσματα (ρακόρ) 
και τις βαλβίδες αντεπιστροφής, 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). 

13. Πιστοποιητικό ΕΝ17025 του εργαστηρίου ελέγχου και δοκιμής των προσφερόμενων 
υδρομετρητών το οποίο θα πρέπει να διαθέτει στο εργοστάσιο κατασκευής ο οίκος 
κατασκευής, έκδοσης επίσημου φορέα διαπίστευσης. Οι κοινοποιημένοι φορείς διαπίστευσης 
των εργαστηρίων κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκουν σε διεθνή οργανισμό 
διαπίστευσης εργαστηρίων όπως π.χ. να είναι μέλος του MLA ή ILAC (International 
Laboratory Accreditation). 

14. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων 
υδρομετρητών, ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) και των βαλβίδων αντεπιστροφής, από 
τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. Η εν λόγω εγγύηση, έκδοσης του οίκου κατασκευής,  
θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑΗ, θα αφορά το εν λόγω έργο, τη συμμετοχή του συγκεκριμένου 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σε αυτό και θα εκκινεί από την ημερομηνία έκαστης 
τμηματικής παραλαβής υλικού. 

15. Βεβαίωση τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από το εργοστάσιο 
κατασκευής 

 

 
2. Ορειχάλκινες Ασφάλειες   DN15 & 25  

Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται με ορειχάλκινες ασφάλειες (τεμάχιο ένα) των ενωτικών 
παρεμβυσμάτων (ρακόρ). Η ορειχάλκινη ασφάλεια θα τοποθετείται κυκλικά (εξωτερικά) επί του 
περικοχλίου και δεν θα επιτρέπει την αποσυναρμολόγησή του μετρητή από την γραμμή 
κατανάλωσης, καθώς και την αλλαγή κατεύθυνσης ροής του μετρητή. Οι ασφάλειες θα είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από ορείχαλκο κυλινδρικής μορφής και κατάλληλων 
διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως το ενωτικό παρέμβυσμα (περικόχλιο) των 
υδρομετρητών, όπου και αν αυτά είναι τοποθετημένα και θα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα 
γύρω από τα ενωτικά παρεμβύσματα. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από δύο μέρη και θα είναι 
κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται με ένα και μόνο τρόπο. Θα φέρουν διάταξη 
κλειδώματος, αποτελούμενη από ειδικούς κοχλίες ασφάλισης και σπείρωμα. Οι κοχλίες θα έχουν 
τέτοια διαμόρφωση ώστε να μπορούν να ελέγχονται μόνο με την χρήση ειδικού αδιαίρετου 
κλειδιού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί. Επίσης μπορούν μέσω πλαστικής 
ασφάλειας να κλειδωθούν και δεύτερη φορά, εφόσον αυτή περαστεί μέσα από τις οπές που 
υπάρχουν στο ορειχάλκινο μέρος καθώς και στο πλαστικό καπάκι στη διάταξη κλειδώματος. Οι 
ορειχάλκινες ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να ασφαλίζουν οποιοδήποτε τύπο 
περικοχλίου στο εμπόριο που θα απαιτείται. 
 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

1. Τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής των μερών των ορειχάλκινων 
ασφαλειών. 



 

 

    

  

 

2. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ορειχάλκινων ασφαλειών. 
3. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 του κατασκευαστή. 
4. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 

τον κατασκευαστή τους. 

 
3. Σφαιρικός κρουνός με σύστημα κλειδώματος (ανάντη της θέσης εγκατάστασης του 

μετρητή) 
 
Γενικά 
 
1.1. Οι σφαιρικοί κρουνοί με τηλεσκοπική διάταξη κλειδώματος θα συνοδεύουν τους  
υδρομετρητές και προορίζονται για χρήση σε σημεία του δικτύου ύδρευσης όπου απαιτείται η   
αντικατάσταση  υδρομετρητών (επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του μήκους του κρουνού και 
την δημιουργία της κατάλληλης απόστασης για την ασφαλή αφαίρεση – τοποθέτηση του νέου 
μετρητή ) και διαθέτουν σύστημα κλειδώματος για την δυνατότητα κλειδώματος μιας παροχής 
μέσω ειδικού κλειδιού πασπαρτού.  
Η τοποθέτηση των κατάλληλων κρουνών θα γίνεται ανάντη της θέσης εγκατάστασης των 
υδρομετρητών. 
 

Ο κρουνός αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα: 
 Σώμα κρουνού 
 Σφαίρα 
 Στυπιοθλίπτης 
 Δακτυλίδι 
 Δακτύλιος στεγάνωσης άξονα 
 Ροδέλες συγκράτησης της σφαίρας 
 Άξονας χειρισμού σφαίρας 
 Πεταλούδα (λαβή) του άξονα χειρισμού 
 Βίδα συγκράτησης καλύμματος 
 Ολισθαίνουσα διάταξη 
 Δακτύλιος Στεγανότητας Ολισθαίνουσας διάταξης (o-ring) 
 Περικόχλιο   (ΡΑΚΟΡ) 

 
Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με 
το διεθνές πρότυπο EN 13828/2003. 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής‐ βαρέως τύπου , θα είναι κατάλληλοι 
για  ελάχιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας 25bar . 
 
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να έχουν θερμοκρασία λειτουργίας: ‐20° C έως 50° C. 

 
Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 
 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού 
 Πίεση λειτουργίας ΡΝ και 
 Έτος κατασκευής 

 
Η υδραυλική πίεση δοκιμής του κρουνού πρέπει να είναι 25‐40 bar ενώ η πίεση στεγανότητας 
25 bar. Η δοκιμή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 
 
Ο κρουνός θα φέρει τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνον στέλεχος, 
κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό του σώματος του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνον στέλεχος 
θα είναι προσαρμοσμένο στον κρουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται απόλυτη στεγανότητα 
σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος και αν βρίσκεται. 



 

 

    

  

 

 
Η ελεύθερη διατομή του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι απόλυτα όμοια με αυτή της σφαίρας 
του κυρίως κρουνού. H δυνατότητα αυξομείωσης του συνολικού μήκους του κρουνού, με τη 
χρήση του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον :  
Α. ½’’ (DN 15) -  12 mm 
Β. 1’’  (DN 25) -  15 mm. 
 
2.7. Ο κρουνός στη μία πλευρά του θα φέρει θηλυκό  σπείρωμα : 

 ½’’   (DN 15 ) 
 1’’    (DN 25 ) 

ενώ στο άλλο άκρο θα υπάρχει ‘’τρελό’’ ρακόρ με σπείρωμα θηλυκό  
 3/4 ’’ (DN 15 ) 
 1.1/4’’ (DN 25 ) 

σύμφωνα με το ISO 228 / 7-1  . Στο ‘’τρελό’’ ρακόρ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οπή 
διασφάλισης μέσω σύρματος.   
 
2.8. Οι σφαιρικοί κρουνοί για τις διατομές ½’’ & 1’’ (οι οποίοι και χρησιμοποιούνται σε 
υδρομετρητές) θα μπορούν να  δεχτούν εκ των υστέρων (χωρίς να αφαιρεθούν από το δίκτυο 
ύδρευσης) κατάλληλο μηχανισμό κλειδώματος. Επάνω στον μηχανισμό κλειδώματος θα μπορεί 
να προσαρμόζεται αποσπώμενο καπάκι ασφάλισης με ειδικό κλειδί ασφαλείας που θα κλειδώνει 
και θα ξεκλειδώνει τον διακόπτη με απλή περιστροφή 90 μοιρών.  

Επίσης θα μπορούν μέσω πλαστικής ασφάλειας να κλειδωθούν και δεύτερη φορά, εφόσον αυτή 
περαστεί μέσα από τις οπές που υπάρχουν στο ορειχάλκινο καπάκι καθώς και στο πλαστικό 
καπάκι. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια της ειδικής αυτής 
διάταξης-κατασκευής, τα οποία θα αιτιολογούν την σωστή λειτουργία του κρουνού σε συνθήκες 
κλειδώματος. Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις κλειδώματος που απαρτίζονται από 
σύρμα με μολυβδοσφραγίδα ή λουκέτα με αλυσίδα, κλπ. 
. 
 
Τα υλικά κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των κρουνών θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα : 
 
 
Σώμα κρουνού 
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι ορείχαλκος σφυρήλατος, τύπου CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΝ 12165). 
Σφαίρα 
Το υλικό κατασκευής της σφαίρας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). Η σφαίρα πρέπει να είναι συμπαγής, διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και 
επιχρωμιωμένη με τραχύτητα Rz μικρότερη / ίση των 0,5mm. Επισημαίνεται ότι μόνο η πλήρως 
συμπαγής σφαίρα χωρίς καθόλου αφαίρεση υλικού στο κάτω μέρος της είναι αποδεκτή. 
Άκρα 
Το υλικό κατασκευής των άκρων πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165), κατεργασμένος εν θερμώ. 
Στυπιοθλίπτης 
Το υλικό κατασκευής του στυπιοθλίπτη θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
Δακτυλίδι 
Το υλικό κατασκευής του δακτυλιδιού θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
Δακτύλιος στεγάνωσης άξονα 
Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου στεγάνωσης άξονα πρέπει να είναι από καθαρό Teflon. 
Ροδέλες συγκράτησης σφαίρας 
Το υλικό κατασκευής των ροδελών συγκράτησης της σφαίρας πρέπει να είναι από καθαρό 
Teflon. 
Άξονας χειρισμού σφαίρας 
Το υλικό κατασκευής του άξονα χειρισμού σφαίρας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου 
CW614N ή CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165) ή ανοξείδωτος χάλυβας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03. 



 

 

    

  

 

Πεταλούδα (λαβή)  του άξονα χειρισμού   
Το υλικό κατασκευής του καπακιού πρέπει να είναι ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617Ν 
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165).   
Βίδα συγκράτησης της Πεταλούδας   
Το υλικό κατασκευής της βίδας πρέπει να είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165) ή ανοξείδωτος χάλυβας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03. 
Ολισθαίνουσα διάταξη  
Το υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
Δακτύλιος Στεγανότητας  (1 ή 2 τεμ) Ολισθαίνουσας διάταξης (o-ring) 
Το υλικό κατασκευής θα είναι από  EPDM υψηλής αντοχής ή NBR ή καθαρό Teflon   . 
Περικόχλιο   (ΡΑΚΟΡ) 
Το υλικό κατασκευής του περικοχλίων θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW614N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164, ΕΛΟΤ ΕΝ 12165). 
 
3. Εγγυήσεις 
3.1. Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε κρουνό που θα υποστεί, εντός του χρόνου 
εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του. 
 

Ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά   

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων κρουνών και των κλειδιών 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων κρουνών και των κλειδιών 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό των προσφερόμενων κρουνών 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 του κατασκευαστή . 

 Πιστοποιητικό ΕΝ13828 των προσφερόμενων κρουνών 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των προσφερόμενων υλικών, από 
τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. Η εν λόγω εγγύηση, έκδοσης του οίκου κατασκευής,  
θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑΗ, θα αφορά το εν λόγω έργο, τη συμμετοχή του 
συγκεκριμένου συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σε αυτό και θα εκκινεί από την 
ημερομηνία έκαστης τμηματικής παραλαβής υλικού. 

 

 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας  
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