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  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 2.637,18 € (με ΦΠΑ 17%) 

  ΑΡ. ΜΕΛ. : 80 / 2020 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ςωλινων και λοιπϊν εξαρτθμάτων (ςφνδεςμοι. 

Μαςτοί, κολάρων, βανϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ του αρδευτικοφ δικτφου 

Λ. Θερμισ. Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει από το τμιμα αυτεπιςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται από μια (1) ομάδα: 

Ομάδα 1 ωλινεσ και εξαρτιματα για τθν αποκατάςταςθ αρδευτικοφ 

δικτφου 

Εκτιμϊμενθ αξία με 

Φ.Π.Α.: 

2.637,18 € 

 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των υλικϊν. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει τιμισ μόνο.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.637,18 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 17% και κα καλυφκεί από πόρουσ του εγγεγραμμζνου κωδικοφ ΚΑ 25.6662.0005 του 

προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ για το 2020.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτισ τρεισ θμερολογιακζσ (3) θμζρεσ.  

Θ προμικεια κα εκτελεςτεί με απευκείασ ανάκεςθ.  

Σο ςχετιηόμενο CPV είναι: 44164310-3 ωλινεσ και εξαρτιματα. 

         

 

                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Προμικεια υλικϊν αποκατάςταςθσ δικτφου άρδευςθσ 

Ομάδα 1:  ωλινεσ και εξαρτιματα για τθν αποκατάςταςθ αρδευτικοφ δικτφου 

α/α Είδοσ ποςότθτα 
τιμι/ 

τεμ (€) 
Μερικό 

ςφνολο (€) 

1 ωλινασ ΡΕ 16atm 3θσ γενιάσ Φ90 200 7,40 1.480,00 

2 ωλινασ ΡΕ 16atm 3θσ γενιάσ Φ75 20 2,80 56,00 

3 Θλεκτρομοφφα ΡΕ Φ90 6 20,00 120,00 

4 Θλεκτρομοφφα ΡΕ Φ75 1 9,00 9,00 

5 Θλεκτροταυ ΡΕ Φ90/90 2 25,00 50,00 

6 Βάνα ςφαιρικι ορειχάλκινθ 2 1/2'' 2 55,00 110,00 

7 Μαςτόσ 2 1/2'' γαλβανιηζ 2 8,00 16,00 

8 Ρακόρ ςυγκολλοφμενο PE Φ90Χ3  2 63,00 126,00 

9 Ρακόρ PE Φ75Χ2 1/2  4 6,50 26,00 

10 Λαιμόσ με φλάντηα ΡΕ Φ90 πλιρθσ 1 25,00 25,00 

11 Ηιμπϊ με φλαντηεσ Φ100 πλιρεσ 1 53,00 53,00 

12 φνδεςμοσ αυταγκυροφμενοσ χυτοςιδθρόσ Φ90 1 60,00 60,00 

13 υςτολι 3Χ2 1/2 '' γαλβανιηζ 2 35,00 70,00 

14 υςτολι φάντηωτι χυτοςιδθρι D100/80 1 45,00 45,00 

15 υςτολι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ΡΕ Φ90/75 16atm 1 8,00 8,00 

φνολο:   2.254,00 
€ ΦΠΑ 17%   383,18  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   2.637,18 
€  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Προμικεια υλικϊν αποκατάςταςθσ δικτφου άρδευςθσ 

Γενικά καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά  

Σα προμθκευόμενα υλικά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, μθχανικισ αντοχισ και καταςκευισ, κα είναι 
καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και πρζπει να διζπονται από τουσ ιςχφοντεσ 
νόμουσ, διατάξεισ και κανονιςμοφσ ϊςτε να αποτρζπουν τθν πρόκλθςθ κινδφνων τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ι τθν 
πρόκλθςθ ηθμιϊν υλικϊν εγκαταςτάςεων. 

Κάκε προςφερόμενο είδοσ πρζπει να είναι άριςτθσ καταςκευισ, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα διεκνι 
standards, τα οποία εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι, ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία ςτισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ 
μασ και ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. 

Εάν διαπιςτωκεί οποιοδιποτε ελάττωμα ςε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμθκευτισ κα 
υποχρεωκεί χωρίσ αντιρριςεισ να παραλάβει το προβλθματικό υλικό και να το αντικαταςτιςει με άλλο 
όμοιο. 

Όλα τα παραπάνω απαιτοφμενα ςτοιχεία κα περιλαμβάνονται ςτα ςχετικά ζντυπα των εργοςταςίων 
καταςκευισ, από τα οποία κατά ςαφι τρόπο κα προςδιορίηονται τα ςτοιχεία αυτά, κακϊσ και οι 
απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ και τον ζλεγχο των υλικϊν γενικά. 

Όλα τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνονται ςτα κάκε είδουσ ζντυπα (βιβλία, prospectus 
κλπ) κα είναι τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςε καμία περίπτωςθ το πλικοσ και θ ζκταςθ των 
ςτοιχείων και των πλθροφοριϊν δεν κα είναι μικρότερθ από τισ αντίςτοιχεσ που τυχόν υπάρχουν ςε ξζνθ 
γλϊςςα. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΩΛΗΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ ΤΨΗΛΗ 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ(HDPE) 

1. Αποδεκτά υλικά 

Οι προσ προμικεια ςωλινεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι αφοροφν ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE). Σο πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ HDPE (High Density 
Polyethylene) υπάγεται ςτθν κατθγορία των πολυολεφινϊν. Σα πολυαικυλζνια είναι κερμοπλαςτικά, 
δθλαδι μποροφν να μορφοποιθκοφν κερμαινόμενα και να επαναςτερεοποιθκοφν οςεςδιποτε φορζσ. 

Σο μοριακό βάροσ του πολυαικυλενίου κυμαίνεται από 2000 ζωσ 40.000. 

Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν HDPE παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ιδιότθτα Μονάδα Μζκοδοσ δοκιμισ Σιμι 

Δείκτθσ ροισ MFI 190/5 g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 23ο C και ςχετικι υγραςία 50% 

Όριο διαρροισ  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Επιμικυνςθ ςτο ςθμείο 
διαρροισ 

% 

EN ISO 527-1:1996² 15 

 

 



2 

 

Αντοχι εφελκυςμοφ ςτθ 

κραφςθ 

N/mm² 

 

Σαχφτθτα δοκιμισ 32 

Επιμικυνςθ ςτθ κραφςθ % 125 mm/min > 800 

Αντοχι ςτθν κάμψθ N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μζτρο κάμψεωσ N/mm²  800 

κλθρότθτα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχι ςε κροφςθ - EN ISO 8256:2004
5
 Χωρίσ κραφςθ 

Θερμικζσ ιδιότθτεσ 

Περιοχι τιξεωσ 
ο
 C  130 

υντελεςτισ γραμμικισ 
διαςτολισ 

K 
-1

 ASTM D 696-03
6
 1,7 ∙ 10

-4
 

Θερμικι αγωγιμότθτα 
ςτουσ 20

ο
 C 

W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 20
ο
 C και ςε ςχετικι υγραςία 50% 

Ειδικι αντίςταςθ Ω ∙ cm ASTM D257-99
8
 > 10

16
 

Επιφανειακι αντίςταςθ Ω ASTM D257-99
8
 > 10

13
 

 

2. Εφαρμοηόμενα πρότυπα και προδιαγραφζσ 

2.1 Πρότυπα για ςωλινεσ δικτφων φδρευςθσ 

ΕΝ 12201-1:2003      Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

Part1: 

                                       General-υςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από 

                                       πολυαικυλζνιο (PE).Μζροσ 1: Γενικότθτεσ. 

EN 12201-2:2003        Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

                                       Part2: 

                                       Pipes-υςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από 

                                       πολυαικυλζνιο (PE).Μζροσ 2: ωλινεσ. 

2.2 Πρότυπα δοκιμϊν 

ΕΝ 12099                      Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and 

                                       Volatile Content-υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων-Τλικά και 

                                      ςυςτατικά μζρθ ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου-Προςδιοριςμόσ 

                                      τθσ περιεκτικότθτασ των πτθτικϊν. 

ΕΝ 921:1994               Plastics Piping Systems-Σhermoplastics pipes-Determination of 

                                      Resistance to internal pressure at constant temperature 

                                     -υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Θερμοπλαςτικοί 

                                      ςωλινεσ - Προςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ υπό 

                                      ςτακερι κερμοκραςία. 
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3.Αποδεκτά υλικά-Δοκιμζσ μίγματοσ πρϊτθσ φλθσ-Δοκιμζσ ςωλινων 

3.1 Γενικά 

Σα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Προδιαγραφϊν (EN) και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Προϊόντα από άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ - μζλθ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι, 
κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ 
καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ 
ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατϋ ελάχιςτο κα 
περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα /ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. Οι ςωλινεσ και τα 
εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality management 
systems – Fundamentals and vocabulary – υςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ – Βαςικζσ αρχζσ και λεξιλόγιο) 
παραγωγικι διαδικαςία. 

Θ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε 
δίκτυα πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ ΕΕ (πχ. DVGW, Drinking Water 
Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςθ τουσ ςτο ζργο προσ τοποκζτθςθ. 

3.2 φνκεςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ πολυαικυλενίου (compound) – Σιμι MRS 

Σο μίγμα του πολυαικυλενίου – υψθλισ πυκνότθτασ HDPE (compound) των ςωλινων κα είναι: 

 Δεφτερθσ γενιάσ, τφπου PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO1167-1:2003-0710, EN ISO 
12162:1996-0411) ι 

 Σρίτθσ γενιάσ τφπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO1167-1:2003-072, EN ISO 
12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι: είναι θ αντοχι του υλικοφ όπωσ προκφπτει 
από υδραυλικζσ δοκιμζσ πίεςθσ κατά EN ISO 1167-1:2003-07 ι κατά EN 921:1994 αναμενόμενθ αντοχι μετά 
από περίοδο 50 ετϊν που προςδιορίηεται τουλάχιςτον 30 δοκιμζσ πίεςθσ ςε κερμοκραςίεσ 200, 600, 800 C. 

Θ κλάςθ 100 είναι περίπου κατά 25% ανκεκτικότερθ ςε πίεςθ από τθν κλάςθ 80, και αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα μικρότερα πάχθ τοιχωμάτων για τθν ίδια ονομαςτικι πίεςθ του ςωλινα. 

Θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 ι PE 80 κακορίηεται ςτθν μελζτθ. Εάν δεν κακορίηεται ςτθν μελζτθ, ςυνίςταται 
θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100, κακϊσ θ κλάςθ αυτι παρουςιάηει καλφτερθ αντίςταςθ ςτθν δοκιμι RCP (Rapid 
crack propagation: ταχεία επζκταςθ ρθγμάτων) και μειϊνει τθν πικανότθτα διαρροϊν του δικτφου. 

3.3 Ειδικό βάροσ 

Σο πολυμερζσ καταςκευισ των ςωλινων κα ζχει πυκνότθτα ςτθν περιοχι 953 – 960 Kg/m³ ςτουσ 23ο C και 
ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ από 930 Kg/m³. Ο ζλεγχοσ τθσ πυκνότθτασ αποςκοπεί ςτθν διαπίςτωςθ ότι 
δεν εμπεριζχεται πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα μίγματα. 

Για τθν διάκριςθ μεταξφ των διαφόρων κλάςεων πολυαικυλενίου και τον ζλεγχο τυχόν ενςωμάτωςθσ υλικοφ 
άλλθσ ποιότθτασ παρατίκενται οι πυκνότθτεσ διαφόρων κατθγοριϊν πολυαικυλενίου: 

HDPE (Πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ):                                     940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαικυλζνιο μζςθσ πυκνότθτασ):                                       930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραμμικό, χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο):                910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ):                                     900-910 Kg/m³ 

3.4 Δείκτθσ ροισ 

Θα τθροφνται τα όρια που προβλζπονται ςτο ΕΝ 12201-1:2003. Θ δοκιμι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά του 
ρευςτοφ υλικοφ (ςχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: 

Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαςτικά – Προςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και 
ογκομετρικισ παροχισ τιγματοσ (MVR) των κερμοπλαςτικϊν). 
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Ο δείκτθσ ροισ MFI (Melt flow index) κα είναι το πολφ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

3.5 Περιεκτικότθτα ςε πτθτικά και νερά 

Μετράτε θ απϊλεια υλικοφ μετά από μία ϊρα ςε φοφρνο ςτουσ 105ο C κατά EN 12118:1997 (Plastic piping 
systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – υςτιματα πλαςτικϊν 
ςωλθνϊςεων – Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε υγραςία ςτα κερμοπλαςτικά με κουλλομετρία). 

Θ επιτρεπόμενθ απϊλεια πτθτικϊν ανζρχεται ςε 350 Kg/m³, θ δε επιτρεπόμενθ απϊλεια νεροφ κάτω από 
300 mg/kg. 

3.6 Αντίςταςθ ςε επζκταςθ ρωγμισ 

Για τον ζλεγχο αυτό υπάρχουν δφο μζκοδοι δοκιμισ: 

1. Θ πλιρθσ δοκιμι ςφμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the conveyance of 
fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – scale test [FST] [ISO/DIS 
13478:2004] –Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθν μεταφορά ρευςτϊν – Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε 
γριγορθ ανάπτυξθ ριγματοσ *RCP+ – Δοκιμι πλιρουσ κάλυψθσ κλίμακασ *FST]). 

2. Θ μικρισ κλίμακασ δοκιμι (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO13477:2005-05 
(thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 
propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθ 
μεταφορά υγρϊν. Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε ταχεία επζκταςθ ρθγμάτωςθσ. Δοκιμι μικρισ 
κλίμακασ υπό ςτακερζσ ςυνκικεσ). 

Κατά τθ δοκιμι αυτι δθμιουργείται μια ρωγμι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ. Κατόπιν αυξάνεται θ πίεςθ του 
αγωγοφ και μετράτε θ κρίςιμθ πίεςθ θ οποία και καταγράφεται. 

4. Διαςτάςεισ των ςωλινων 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακασ τυπικϊν διαςτάςεων για ςωλινεσ ΡΕ 100 των 12,5 atm. 

 

Διάμετροσ Πάχοσ τοιχωμάτων (mm) Βάροσ 

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΝΔΕΗ  

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Σα Ορειχάλκινα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι 
οποιαδιποτε χυτευτικι-καταςκευαςτικι ατζλεια. Σο μζταλλο καταςκευισ κα είναι ανκεκτικό χωρίσ 
προςμίξεισ άλλων υλικϊν. 

Ειδικά Χαρακτθριςτικά 

 ϊμα-άκρα: από ορείχαλκο CW617N βάςθ του προτφπου ΕΝ 12165 ι C614N βάςθ του ΕΝ 12164. 

 πείρωμα άκρων: φμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ι 7/1. 

 Πάχοσ κθλυκοφ ςπειρϊματοσ: τουλάχιςτον 4 χιλ. 
Σα ορειχάλκινα εξαρτιματα ςφνδεςθσ κα φζρουν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ (φπαρξθ εξαγϊνου κλπ) για τθν 
αςφαλι ςφνδεςι του ςτα δίκτυα. Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από χθμικζσ αναλφςεισ των κραμάτων 
καταςκευισ του ςϊματοσ των εξαρτθμάτων. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΛΛΕ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

ζλλεσ (Μανςόν) ταχείασ επιςκευισ , πλιρεισ με όλα τα εξαρτιματα τουσ κατάλλθλοι για επιςκευι 
διαρροϊν ςωλινων δικτφου, επί τόπου, υπό πίεςθ 16bar χωρίσ εκκζνωςθ του φδατοσ από τον αγωγό. Οι 
ςφνδεςμοι προορίηονται για επιςκευι περιφερειακισ ολικισ ρωγμισ του αγωγοφ. Ο ςφνδεςμοσ κα μπορεί 
να τοποκετθκεί χωρίσ να διακοπεί θ ςυνζχεια του αγωγοφ. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα πρζπει να 
τοποκετοφνται χωρίσ να διακόπτεται θ ςυνζχεια του αγωγοφ. 

Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ αποτελοφνται από τα εξισ εξαρτιματα: 

 ϊμα 

 Γζφυρεσ ςφςφιξθσ 

 Ελαςτικό περίβλθμα 

 Κοχλίεσ 

 Περικόχλια 
Ειδικά χαρακτθριςτκά 

α. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα φζρουν ελαςτικό περίβλθμα καταλλιλου πάχουσ με διαμόρφωςθ άκρων 
και ανάγλυφθσ επιφάνειασ για εξαςφάλιςθ ςτεγανότθτασ. Θ ςτερζωςθ του ελαςτικοφ κα γίνεται με τζτοιο 
τρόπο που να αποκλείει πλευρικζσ μετακινιςεισ. 

β. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα περιβάλουν τον ςωλινα και κα τοποκετοφνται με τον ευκολότερο τρόπο, 
κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

γ. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα φζρουν πλαςτικοποιθμζνθ ετικζτα με τθν μζγιςτθ ροπι ςφςφιξθσ, το 
εφροσ των εξωτερικϊν διαςτάςεων. Οιςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ μετά από τισ ςυγκολλιςεισ κα υποςτοφν 
κακαριςμό των επιφανειϊν τουσ με χθμικι επεξεργαςία. 

δ. Πριν και κατά τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ τουσ οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα βρίςκονται επί των 
ςελλϊν ταχείασ επιςκευισ και κα αντιςτοιχίηονται (διάταξθ οδθγϊν). Οι κοχλίεσ κα είναι διατομισ για 
διάμετρο Φ120 και Μ14χιλ τουλάχιςτον και για διάμετρο κάτω του Φ120 Μ12χιλ τουλάχιςτον. 

ε. Για να αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ των κοχλιϊν, θ γζφυρα κα πρζπει να μεταφζρει μόνο τισ αξονικζσ 
δυνάμεισ ςτουσ κοχλίεσ κάτω από τισ ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ. 

ςτ. το ςπείρωμα των κοχλιϊν και των περικοχλίων κα πρζπει να ζχει επάλειψθ το «άρπαγμα-ςτόμωμα» 
κατά τθν ςφςφιξθ του περικοχλίου. 

η. Θ γζφυρα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ κατά τζτοιο τρόπο που να αποφεφγονται οι πικανζσ 
παραμορφϊςεισ του ςϊματοσ του ςυνδζςμου κατά τθν ςφςφιξθ, οι οποίεσ κα ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτθ 
ςτεγανωτικι ικανότθτα του. 

θ. Οι ςζλλεσ ταχείασ επιςκευισ κα είναι κατάλλθλεσ για οριςμζνθ περιοχι εξωτερικϊν διαμζτρων ςωλινων 
περί τθν ονομαςτικι. 
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Τλικά καταςκευισ 

1. ϊμα ςυγκράτθςθσ: ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 304 το οποίο κα φζρει εςωτερικά ςε ολόκλθρθ τθν 
επιφάνεια το ελαςτικό ςτεγανοποίθςθσ (περίβλθμα), ΝΒR, EPDM. 

2. Σο ελαςτικό ςτεγανοποίθςθσ (περίβλθμα) κα φζρει ςε ολόκλθρθ τθν εφαπτόμενθ επιφάνεια με τον 
ςωλινα ανάγλυφθ εξωτερικι χάραξθ θ οποία μεγιςτοποιεί τθν αγκφρωςθ του εξαρτιματοσ ςτον 
αγωγό. 

3. Γζφυρεσ ςφςφιξθσ : ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 304. 
4. τιριξθ γεφυρϊν ςφςφιξθσ: Μίασ πλευρά (single band). 
5. Κοχλίεσ & περικόχλια: Ανοξείδωτοσ χάλυβασ. 
6. Επικάλυψθ επιςκευαηόμενου αγωγοφ: Ολικι (100%)-θ ηϊνθ επιςκευισ περιβάλει ολόκλθρο τον 

προσ επιςκευι αγωγό (full circle). 
 
ΣΕΧΝΙΚE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΧΤΣΟΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ  
 
Σα χυτοςιδθρά εξαρτιματα κα είναι ποιότθτασ  χυτοςίδθρου τουλάχιςτον GGG40 και για πίεςθ λειτουργίασ 
PN 16 bar. 
Θα είναι βαμμζνα εςωτερικά και εξωτερικά με τουλάχιςτον δυο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ υψθλισ 
αντοχισ κατάλλθλου πάχουσ. 
 
ΣΕΧΝΙΚE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΦΑΙΡΙΚΕ ΒΑΝΕ 

φαιρικοί διακόπτεσ από ορείχαλκο ςφυρθλατθμζνο εν κερμϊ, αντοχισ ςε κερμοκραςίεσ από -20ο C ζωσ 
120ο C. Oι βάνεσ κα είναι κατάλλθλεσ για καταςκευι δικτφου φδρευςθσ και κα ανταποκρίνονται ςτισ 
πρότυπεσ προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ ΕΝ 12165, DIN EN ISO 228, CW617N. 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΔΡΕΤΗ  

Σα γαλβανιηζ εξαρτιματα κα πρζπει να είναι  κατάλλθλα για χριςθ ςε δίκτυο φδρευςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προδιαγραφι ΕΝ ISO 9001:2008 

 

 

 

                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η υντάξαςα Η Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια
  Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ 
   
 
               Πιαλλζ Μαρία                                                                                            Μακρι Δζςποινα 
        Πολιτικόσ Μθχανικόσ                        Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ &  

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Σίτλοσ: Προμικεια υλικϊν αποκατάςταςθσ 
δικτφου άρδευςθσ (Επιςκευι 
Αρδευτικοφ Δικτφου Λ. Θερμισ) 

 

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 2.637,18 € (με ΦΠΑ 17%)  

  ΑΡ. ΜΕΛ. : 80 / 2020  

 
 

    

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με απευκείασ ανάκεςθ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ 

προςφορά ςωλινων και εξαρτθμάτων άρδευςθσ για τθν αποκατάςταςθ του δικτφου άρδευςθσ Λ. Θερμισ. 

 
Άρκρο 2ο 

Απαντιςεισ ςτα τεχνικά ςτοιχεία 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, τισ οποίεσ κα πρζπει να 

δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ απαντιςεισ. Επίςθσ κα πρζπει να δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία, για να μπορζςει θ 

επιτροπι να προβεί ςε ςωςτι αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 
Άρκρο 3ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ  διζπεται από τισ διατάξεισ: 

1. Σου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016): “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Σου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) όπωσ αυτόσ ιςχφει, και ιδιαίτερα  τθν παρ. 4 και τθν παρ. 
9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06. 

3. Σου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

 
Άρκρο 4ο  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ 
προςφορϊν  
Σο άρκρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφζρεται ςχετικά:  
«1.Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
2.ε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 72, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 
4.τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φoρείσ για διάςτθμα που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 



8 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ λιξθ και 
του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν 
πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φoρείσ.» 

 
Άρκρο 5ο 

Τποχρεϊςεισ υμμετζχοντα 

Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν τθν οικονομικι του προςφορά ςτο πρωτόκολλο του Διμου μζςα 
ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, και ότι άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται που κακορίηεται ςτθ ςχετικι Πρόςκλθςθ 

 

Άρκρο 6ο 

Αποδεικτικά Μζςα 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ που κα επιλεγεί, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν4412/2016, υποχρεοφται να 
προςκομίςει ςτο Διμο, όταν του ηθτθκεί και πάντωσ πριν τθν ανάκεςθ εργαςιϊν, τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά που κα κακοριςτοφν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. 

 

 

Άρκρο 7ο 

φμβαςθ 

1. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ςτον ανάδοχο προμθκευτι και τθν υποβολι από 
αυτόν, εφόςον απαιτείται, εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, καταρτίηεται από τθν υπθρεςία θ ςχετικι 
ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο μζρθ. 

2. Θ φμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ για υποβολι προςφορϊν και τθσ 
ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο. 

3.  
 

Άρκρο 8ο   

Διάρκεια ςφμβαςθσ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι τρείσ (3) θμερολογιακζσ  θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που διοικεί 
τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςασ 
και το άρκρο 206 του Ν 4412/16, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ 
τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. (άρκρο 217 Ν. 4412/16). 
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Άρκρο 9ο 

Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

Σο άρκρο 206 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 
από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον 
ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
2.τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 
ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
3.Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του προμθκευτι. 
4.τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 
ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207. 
5.Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
7.Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.» 

 

 
Άρκρο 10ο 

Παραλαβι υλικϊν 

Σο άρκρο 208 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221. 
2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται 
με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 
β) Με μθχανικι εξζταςθ. 
γ) Με πρακτικι δοκιμαςία. 
δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με 
οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. 
3.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ μακροςκοπικοφ ελζγχου. Εάν, λόγω τθσ 
φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και 
δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο 
ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 
δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
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4.Σα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι τουσ από τον φορζα.» 

 
Άρκρο 11ο   

Χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν 

Σο άρκρο 209 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον 
κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
2.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ ι και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τθν ίδια 
τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα (όπωσ εργαςτιρια, δοκιμαςτιρια) που 
ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ 
του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται 
από άλλα όργανα που δεν ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία 
πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από τθν αποςτολι 
των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου ςτθν Επιτροπι. 
3.Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
προμθκευτι. 
4.Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το 
άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.» 

 

 
Άρκρο 12ο   

Σρόποσ πλθρωμισ- απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του ανάδοχου 

Σο άρκρο 200 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα κακορίηονται απαραίτθτα ςτθ ςφμβαςθ. 
2.Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 
3.Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ προβλζπονται 
από τθν ςφμβαςθ. 
4.τισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Σιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
ε) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
5.Πζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
6.Οι εντολζσ πλθρωμισ των ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του 
ΕΠΑ, του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων του άρκρου 119, εκδίδονται από το 
όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ ανάκεςθσ.». 
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Άρκρο 13ο 

Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 

Σο άρκρο 202 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) ε περίπτωςθ προμικειασ 
παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο. ε περίπτωςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο 
που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο 
και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 
β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 
και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.» 

 

 
Άρκρο 15ο   

Προζλευςθ των προςφερόμενων υλικϊν 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο  τθσ προςφοράσ,  
τθν χϊρα καταςκευισ - παραγωγισ των προςφερομζνων υλικϊν. Θ ςυμπλιρωςθ τθσ χϊρασ καταςκευισ των 
υλικϊν είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν τα ςχετικά πεδία ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων υμβάςεων. 

 
Άρκρο 16ο  

Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ 

Σο άρκρο 132 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1. Οι ςυμβάςεισ και οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ 
ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν 
προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
β) για τα ςυμπλθρωματικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατζςτθςαν αναγκαία 
και δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, εφόςον θ αλλαγι αναδόχου: 
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ εναλλαξιμότθτασ ι 
διαλειτουργικότθτασ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ που παραςχζκθκαν με τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και 
ββ) κα ςυνεπαγόταν ςθμαντικά προβλιματα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν ανακζτουςα αρχι. 
Ωςτόςο, οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 
Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου 
(άρκρα 3 ζωσ 221). 
γ) όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
αα) θ ανάγκθ τροποποίθςθσ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν από μια 
επιμελι ανακζτουςα αρχι, 
αα) θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ββ) οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο. ε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 
Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου, 
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δ) όταν ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε αρχικά θ ςφμβαςθ από τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςυνεπεία: 
αα) ρθτισ ριτρασ ανακεϊρθςθσ ι προαίρεςθσ, ςφμφωνθσ με τθν περίπτωςθ α' , ββ) ολικισ ι μερικισ διαδοχισ 
του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, 
τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν 
διαδικαςιϊν, από άλλον οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν 
αρχικά, υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου ι 
γγ) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου ζναντι των 
υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 
131, 
ε) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ, δεν είναι ουςιϊδεισ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που τροποποιοφν μία ςφμβαςθ ςτισ περιπτϊςεισ των περιπτϊςεων β' και γ' δθμοςιεφουν 
ςχετικι γνωςτοποίθςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ζνωςθσ. Θ γνωςτοποίθςθ αυτι περιζχει τισ πλθροφορίεσ 
που προβλζπονται ςτο Μζροσ Η' του Παραρτιματοσ V του Προςαρτιματοσ Α' και δθμοςιεφεται, ςφμφωνα με το 
άρκρο 65. 
 
2.Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ παρ. 4, οι 
ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
παρόν Βιβλίο, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν: 
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5, και 
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και προμθκειϊν και 
του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. 
Θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. ε 
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των 
διαδοχικϊν τροποποιιςεων. 
 
3.Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 και ςτισ περιπτϊςεισ β' και γ' τθσ παρ. 1, όταν θ 
ςφμβαςθ περιλαμβάνει ριτρα τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ, θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι είναι θ τιμι 
αναφοράσ. 
 
4.Θ τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τθσ κεωρείται ουςιϊδθσ κατά τθν ζννοια 
τθσ περίπτωςθσ ε' τθσ παρ. 1, εφόςον κακιςτά τθ ςφμβαςθ ι τθ ςυμφωνία-πλαίςιο ουςιωδϊσ διαφορετικι, ωσ 
προσ τον χαρακτιρα, από τθν αρχικϊσ ςυναφκείςα. ε κάκε περίπτωςθ, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 
και 2, μία τροποποίθςθ κεωρείται ουςιϊδθσ όταν πλθροί μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) θ τροποποίθςθ ειςάγει όρουσ οι οποίοι, εάν είχαν αποτελζςει μζροσ τθσ αρχικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, κα είχαν επιτρζψει τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν υποψθφίων από αυτοφσ που επιλζχκθκαν αρχικϊσ ι 
ςτθν αποδοχι άλλθσ προςφοράσ από εκείνθ που επελζγθ αρχικϊσ ι κα προςζλκυαν και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) θ τροποποίθςθ αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο υπζρ του 
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο, 
γ) θ τροποποίθςθ επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 
δ) όταν νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο είχε ανατεκεί αρχικϊσ θ ςφμβαςθ ςε περιπτϊςεισ 
διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 1. 
5.Απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιιςεισ των 
διατάξεων μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι μίασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τουσ, που είναι διαφορετικζσ 
από τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.» 

 

 
Άρκρο 17ο     

Προθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Σο άρκρο 201 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.» 
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Άρκρο 18ο     

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Σο άρκρο 133 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγζλλουν 
μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
2.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, καταγγζλλουν υποχρεωτικά 
μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 
7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)». 

 

 

 

 
Άρκρο 19ο    

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 

Σο άρκρο 207 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
2.Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
4.Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 
5.Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 
6.ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ.» 

 

 
Άρκρο 20ο   

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

Σο άρκρο 213 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
1.ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από 
αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που 
χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν 
καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι 
τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

 

 

 
Άρκρο 21ο   

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

Σο άρκρο 203 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105, β) ςε περίπτωςθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα 
με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν 
εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
2.τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κατά τθν 
περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία 
πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. τθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ 
που οδιγθςαν ςε αυτιν. 
3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
4.τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, 
με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ.  
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Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ι ςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74.» 
 

 
Άρκρο 22ο 

Ανωτζρα βία 

Σο άρκρο 204 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 
Άρκρο 23ο    

Επίλυςθ διαφορϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Θ επίλυςθ των διαφορϊν που προκφπτουν από κάκε πράξθ τθσ υπθρεςίασ ι του οικονομικοφ φορζα μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η υντάξαςα Η Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια                     
  Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ 
 
               Πιαλλζ Μαρία                                                                                            Μακρι Δζςποινα 
        Πολιτικόσ Μθχανικόσ                        Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ &  

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Σίτλοσ: Προμικεια υλικϊν αποκατάςταςθσ 
δικτφου άρδευςθσ (Επιςκευι 
Αρδευτικοφ Δικτφου Λ. Θερμισ) 

     

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 2.637,18 € (με ΦΠΑ 17%)      

  ΑΡ. ΜΕΛ. : 

Κ.Α.: 

80 / 2020 
25.6662.0005 

     

 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμικεια υλικϊν αποκατάςταςθσ δικτφου άρδευςθσ 

                         Ομάδα 1:  ωλινεσ και εξαρτιματα για τθν αποκατάςταςθ αρδευτικοφ δικτφου 

α/α Είδοσ ποςότθτα 
τιμι/ 

τεμ (€) 
Μερικό 

ςφνολο (€) 

1 ωλινασ ΡΕ 16atm 3θσ γενιάσ Φ90 200   

2 ωλινασ ΡΕ 16atm 3θσ γενιάσ Φ75 20   

3 Θλεκτρομοφφα ΡΕ Φ90 6   

4 Θλεκτρομοφφα ΡΕ Φ75 1   

5 Θλεκτροταυ ΡΕ Φ90/90 2   

6 Βάνα ςφαιρικι ορειχάλκινθ 2 1/2'' 2   

7 Μαςτόσ 2 1/2'' γαλβανιηζ 2   

8 Ρακόρ ςυγκολλοφμενο PE Φ90Χ3  2   

9 Ρακόρ PE Φ75Χ2 1/2  4   

10 Λαιμόσ με φλάντηα ΡΕ Φ90 πλιρθσ 1   

11 Ηιμπϊ με φλαντηεσ Φ100 πλιρεσ 1   

12 φνδεςμοσ αυταγκυροφμενοσ χυτοςιδθρόσ Φ90 1   

13 υςτολι 3Χ2 1/2 '' γαλβανιηζ 2   

14 υςτολι φάντηωτι χυτοςιδθρι D100/80 1   

15 υςτολι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ΡΕ Φ90/75 16atm 1   

φνολο:    

ΦΠΑ 17%    

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    
 
  
 
                                                                                                             Ο 
                                                                                                   ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
  
                                                                                        Μυτιλινθ......./......2020 
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                                                                                         ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤ
Α ΑΡΧΗ 

(ΝΑΙ) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
ΣΕΧΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΔΙΑ 
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 
1. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΩΛΗΝΕ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ ΤΨΗΛΗ 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ(HDPE) 

1. Αποδεκτά υλικά 

Οι προσ προμικεια ςωλινεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι αφοροφν 
ςωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE). Σο πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ HDPE 
(High Density Polyethylene) υπάγεται ςτθν κατθγορία των πολυολεφινϊν. Σα πολυαικυλζνια είναι 
κερμοπλαςτικά, δθλαδι μποροφν να μορφοποιθκοφν κερμαινόμενα και να 
επαναςτερεοποιθκοφν οςεςδιποτε φορζσ. 

Σο μοριακό βάροσ του πολυαικυλενίου κυμαίνεται από 2000 ζωσ 40.000. 

Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν HDPE παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ιδιότθτα Μονάδα Μζκοδοσ δοκιμισ Σιμι 

Δείκτθσ ροισ MFI 
190/5 

g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 23ο C και ςχετικι υγραςία 50% 

Όριο διαρροισ  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 

Επιμικυνςθ ςτο 
ςθμείο διαρροισ 

% 
EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχι εφελκυςμοφ 
ςτθ 

κραφςθ 

N/mm² 

Σαχφτθτα δοκιμισ 32 

Επιμικυνςθ ςτθ 
κραφςθ 

% 
125 mm/min > 800 

Αντοχι ςτθν κάμψθ N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 

Μζτρο κάμψεωσ N/mm²  800 

κλθρότθτα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχι ςε κροφςθ - EN ISO 8256:20045 Χωρίσ κραφςθ 

Θερμικζσ ιδιότθτεσ 

Περιοχι τιξεωσ ο C  130 

υντελεςτισ 
γραμμικισ 
διαςτολισ 

K -1 ASTM D 696-036 1,7 ∙ 10-4 

Θερμικι 
αγωγιμότθτα ςτουσ 
20ο C 

W / m ∙ K DIN 52612-1 0,43 

Θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ςε κερμοκραςία 20ο C και ςε ςχετικι υγραςία 50% 

Ειδικι αντίςταςθ Ω ∙ cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακι 
αντίςταςθ 

Ω ASTM D257-998 > 1013 

 

2. Εφαρμοηόμενα πρότυπα και προδιαγραφζσ 

2.1 Πρότυπα για ςωλινεσ δικτφων φδρευςθσ 

ΕΝ 12201-1:2003      Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

Part1: General-υςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από πολυαικυλζνιο (PE). 

Μζροσ 1: Γενικότθτεσ. 

EN 12201-2:2003     Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)- 

 Part2: Pipes-υςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από πολυαικυλζνιο (PE). 

Μζροσ 2: ωλινεσ. 

2.2 Πρότυπα δοκιμϊν 

   



18 

ΕΝ 12099    Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and Volatile Content- 

υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων- 

Τλικά και ςυςτατικά μζρθ ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου- 

Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ των πτθτικϊν. 

 

ΕΝ 921:1994   Plastics Piping Systems-Σhermoplastics pipes-Determination of Resistance to internal 
pressure at constant temperature  

υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Προςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε 
εςωτερικι πίεςθ υπό ςτακερι κερμοκραςία. 

 

3.Αποδεκτά υλικά-Δοκιμζσ μίγματοσ πρϊτθσ φλθσ-Δοκιμζσ ςωλινων 

3.1 Γενικά 

Σα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Προδιαγραφϊν (EN) και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Προϊόντα από άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ - μζλθ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Σεχνικι 
Προδιαγραφι, κεωροφνται ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που 
διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ 
απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν καταλλθλότθτα 
χριςθσ. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατϋ ελάχιςτο 
κα περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα /ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. Οι 
ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά EN ISO 9000:2000-12 
(Quality management systems – Fundamentals and vocabulary – υςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ 
– Βαςικζσ αρχζσ και λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία. 

Θ ςωλινεσ και τα εξαρτιματα τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για 
χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ ΕΕ (πχ. DVGW, 
Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςθ τουσ ςτο ζργο προσ 
τοποκζτθςθ. 

3.2 φνκεςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ πολυαικυλενίου (compound) – Σιμι MRS 

Σο μίγμα του πολυαικυλενίου – υψθλισ πυκνότθτασ HDPE (compound) των ςωλινων κα είναι: 

 Δεφτερθσ γενιάσ, τφπου PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO1167-1:2003-0710, 
EN ISO 12162:1996-0411) ι 

 Σρίτθσ γενιάσ τφπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO1167-1:2003-072, EN 
ISO 12162:1996-043). 

MRS Minimum Required Strength: ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι: είναι θ αντοχι του υλικοφ όπωσ 
προκφπτει από υδραυλικζσ δοκιμζσ πίεςθσ κατά EN ISO 1167-1:2003-07 ι κατά EN 921:1994 
αναμενόμενθ αντοχι μετά από περίοδο 50 ετϊν που προςδιορίηεται τουλάχιςτον 30 δοκιμζσ 
πίεςθσ ςε κερμοκραςίεσ 200, 600, 800 C. 

Θ κλάςθ 100 είναι περίπου κατά 25% ανκεκτικότερθ ςε πίεςθ από τθν κλάςθ 80, και αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα μικρότερα πάχθ τοιχωμάτων για τθν ίδια ονομαςτικι πίεςθ του ςωλινα. 

Θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100 ι PE 80 κακορίηεται ςτθν μελζτθ. Εάν δεν κακορίηεται ςτθν μελζτθ, 
ςυνίςταται θ επιλογι τθσ κλάςθσ PE 100, κακϊσ θ κλάςθ αυτι παρουςιάηει καλφτερθ αντίςταςθ 
ςτθν δοκιμι RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επζκταςθ ρθγμάτων) και μειϊνει τθν 
πικανότθτα διαρροϊν του δικτφου. 

3.3 Ειδικό βάροσ 

Σο πολυμερζσ καταςκευισ των ςωλινων κα ζχει πυκνότθτα ςτθν περιοχι 953 – 960 Kg/m³ ςτουσ 
23ο C και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ από 930 Kg/m³. Ο ζλεγχοσ τθσ πυκνότθτασ αποςκοπεί 
ςτθν διαπίςτωςθ ότι δεν εμπεριζχεται πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα μίγματα. 

Για τθν διάκριςθ μεταξφ των διαφόρων κλάςεων πολυαικυλενίου και τον ζλεγχο τυχόν 
ενςωμάτωςθσ υλικοφ άλλθσ ποιότθτασ παρατίκενται οι πυκνότθτεσ διαφόρων κατθγοριϊν 
πολυαικυλενίου: 

HDPE (Πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ):                                     940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαικυλζνιο μζςθσ πυκνότθτασ):                                       930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραμμικό, χαμθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο):                910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ):                                     900-910 Kg/m³ 
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3.4 Δείκτθσ ροισ 

Θα τθροφνται τα όρια που προβλζπονται ςτο ΕΝ 12201-1:2003. Θ δοκιμι αφορά ςτθν 
ςυμπεριφορά του ρευςτοφ υλικοφ (ςχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: 

Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαςτικά – Προςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) 
και ογκομετρικισ παροχισ τιγματοσ (MVR) των κερμοπλαςτικϊν). 

Ο δείκτθσ ροισ MFI (Melt flow index) κα είναι το πολφ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

3.5 Περιεκτικότθτα ςε πτθτικά και νερά 

Μετράτε θ απϊλεια υλικοφ μετά από μία ϊρα ςε φοφρνο ςτουσ 105ο C κατά EN 12118:1997 
(Plastic piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – 
υςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων – Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε υγραςία ςτα 
κερμοπλαςτικά με κουλλομετρία). 

Θ επιτρεπόμενθ απϊλεια πτθτικϊν ανζρχεται ςε 350 Kg/m³, θ δε επιτρεπόμενθ απϊλεια νεροφ 
κάτω από 300 mg/kg. 

3.6 Αντίςταςθ ςε επζκταςθ ρωγμισ 

Για τον ζλεγχο αυτό υπάρχουν δφο μζκοδοι δοκιμισ: 

3. Θ πλιρθσ δοκιμι ςφμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 
conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – 
scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] –Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθν μεταφορά ρευςτϊν – 
Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε γριγορθ ανάπτυξθ ριγματοσ *RCP+ – Δοκιμι πλιρουσ 
κάλυψθσ κλίμακασ *FST]). 

4. Θ μικρισ κλίμακασ δοκιμι (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO13477:2005-05 
(thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 
propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ 
για τθ μεταφορά υγρϊν. Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε ταχεία επζκταςθ ρθγμάτωςθσ. 
Δοκιμι μικρισ κλίμακασ υπό ςτακερζσ ςυνκικεσ). 

Κατά τθ δοκιμι αυτι δθμιουργείται μια ρωγμι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ. Κατόπιν αυξάνεται θ 
πίεςθ του αγωγοφ και μετράτε θ κρίςιμθ πίεςθ θ οποία και καταγράφεται. 

4. Διαςτάςεισ των ςωλινων 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακασ τυπικϊν διαςτάςεων για ςωλινεσ ΡΕ 100 των 12,5 atm. 

 

Διάμετροσ Πάχοσ τοιχωμάτων (mm) Βάροσ 

(mm) Min Max (kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 

    
 

 
 

2. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΟΡΕΙΦΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΝΔΕΗ  

Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Τα Ορειχϊλκινα εξαρτόματα ςύνδεςησ θα εύναι αρύςτησ καταςκευόσ, χωρύσ πόρουσ, 
υπολεύμματα ϊνθρακα ό οποιαδόποτε χυτευτικό-καταςκευαςτικό ατϋλεια. Το μϋταλλο 
καταςκευόσ θα εύναι ανθεκτικό χωρύσ προςμύξεισ ϊλλων υλικών. 
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Ειδικϊ Χαρακτηριςτικϊ 

 Σώμα-ϊκρα: από ορεύχαλκο CW617N βϊςη του προτύπου ΕΝ 12165 ό C614N βϊςη 
του ΕΝ 12164. 

 Σπεύρωμα ϊκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ό 7/1. 
 Πϊχοσ θηλυκού ςπειρώματοσ: τουλϊχιςτον 4 χιλ. 

Τα ορειχϊλκινα εξαρτόματα ςύνδεςησ θα φϋρουν κατϊλληλη διαμόρφωςη (ύπαρξη εξαγώνου 
κλπ) για την αςφαλό ςύνδεςό του ςτα δύκτυα. Κϊθε προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από χημικϋσ 
αναλύςεισ των κραμϊτων καταςκευόσ του ςώματοσ των εξαρτημϊτων. 

 
 
 

3. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΕΛΛΕ ΣΑΦΕΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Σϋλλεσ (Μανςόν) ταχεύασ επιςκευόσ , πλόρεισ με όλα τα εξαρτόματα τουσ κατϊλληλοι για 
επιςκευό διαρροών ςωλόνων δικτύου, επύ τόπου, υπό πύεςη 16bar χωρύσ εκκϋνωςη του 
ύδατοσ από τον αγωγό. Οι ςύνδεςμοι προορύζονται για επιςκευό περιφερειακόσ ολικόσ 
ρωγμόσ του αγωγού. Ο ςύνδεςμοσ θα μπορεύ να τοποθετηθεύ χωρύσ να διακοπεύ η ςυνϋχεια 
του αγωγού. Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ θα πρϋπει να τοποθετούνται χωρύσ να διακόπτεται η 
ςυνϋχεια του αγωγού. 

Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ αποτελούνται από τα εξόσ εξαρτόματα: 

 Σώμα 
 Γϋφυρεσ ςύςφιξησ 
 Ελαςτικό περύβλημα 
 Κοχλύεσ 
 Περικόχλια 

Ειδικϊ χαρακτηριςτκϊ 

α. Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ θα φϋρουν ελαςτικό περύβλημα καταλλόλου πϊχουσ με 
διαμόρφωςη ϊκρων και ανϊγλυφησ επιφϊνειασ για εξαςφϊλιςη ςτεγανότητασ. Η ςτερϋωςη 
του ελαςτικού θα γύνεται με τϋτοιο τρόπο που να αποκλεύει πλευρικϋσ μετακινόςεισ. 

β. Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ θα περιβϊλουν τον ςωλόνα και θα τοποθετούνται με τον 
ευκολότερο τρόπο, κϊτω από πραγματικϋσ ςυνθόκεσ. 

γ. Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ θα φϋρουν πλαςτικοποιημϋνη ετικϋτα με την μϋγιςτη ροπό 
ςύςφιξησ, το εύροσ των εξωτερικών διαςτϊςεων. Οιςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ μετϊ από τισ 
ςυγκολλόςεισ θα υποςτούν καθαριςμό των επιφανειών τουσ με χημικό επεξεργαςύα. 

δ. Πριν και κατϊ την διϊρκεια τησ τοποθϋτηςησ τουσ οι κοχλύεσ και τα περικόχλια θα 
βρύςκονται επύ των ςελλών ταχεύασ επιςκευόσ και θα αντιςτοιχύζονται (διϊταξη οδηγών). Οι 
κοχλύεσ θα εύναι διατομόσ για διϊμετρο Φ120 και Μ14χιλ τουλϊχιςτον και για διϊμετρο κϊτω 
του Φ120 Μ12χιλ τουλϊχιςτον. 

ε. Για να αποφευχθεύ η παραμόρφωςη των κοχλιών, η γϋφυρα θα πρϋπει να μεταφϋρει μόνο 
τισ αξονικϋσ δυνϊμεισ ςτουσ κοχλύεσ κϊτω από τισ ςυνθόκεσ τοποθϋτηςησ και λειτουργύασ. 

ςτ. Στο ςπεύρωμα των κοχλιών και των περικοχλύων θα πρϋπει να ϋχει επϊλειψη το 
«ϊρπαγμα-ςτόμωμα» κατϊ την ςύςφιξη του περικοχλύου. 

ζ. Η γϋφυρα θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνη κατϊ τϋτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι 
πιθανϋσ παραμορφώςεισ του ςώματοσ του ςυνδϋςμου κατϊ την ςύςφιξη, οι οπούεσ θα ϋχουν 
αρνητικό επύδραςη ςτη ςτεγανωτικό ικανότητα του. 

η. Οι ςϋλλεσ ταχεύασ επιςκευόσ θα εύναι κατϊλληλεσ για οριςμϋνη περιοχό εξωτερικών 
διαμϋτρων ςωλόνων περύ την ονομαςτικό. 

Υλικϊ καταςκευόσ 

7. Σώμα ςυγκρϊτηςησ: ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ AISI 304 το οπούο θα φϋρει εςωτερικϊ 
ςε ολόκληρη την επιφϊνεια το ελαςτικό ςτεγανοπούηςησ (περύβλημα), ΝΒR, EPDM. 

8. Το ελαςτικό ςτεγανοπούηςησ (περύβλημα) θα φϋρει ςε ολόκληρη την εφαπτόμενη 
επιφϊνεια με τον ςωλόνα ανϊγλυφη εξωτερικό χϊραξη η οπούα μεγιςτοποιεύ την 
αγκύρωςη του εξαρτόματοσ ςτον αγωγό. 

9. Γϋφυρεσ ςύςφιξησ : ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ AISI 304. 
10. Στόριξη γεφυρών ςύςφιξησ: Μύασ πλευρϊ (single band). 
11. Κοχλύεσ & περικόχλια: Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ. 
12. Επικϊλυψη επιςκευαζόμενου αγωγού: Ολικό (100%)-η ζώνη επιςκευόσ περιβϊλει 

ολόκληρο τον προσ επιςκευό αγωγό (full circle). 
 
 

   

 
4. 

 
ΣΕΦΝΙΚE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΦΤΣΟΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ  
 
Τα χυτοςιδηρϊ εξαρτόματα θα εύναι ποιότητασ  χυτοςύδηρου τουλϊχιςτον GGG40 και για 
πύεςη λειτουργύασ PN 16 bar. 
Θα εύναι βαμμϋνα εςωτερικϊ και εξωτερικϊ με τουλϊχιςτον δυο ςτρώςεισ αντιδιαβρωτικόσ 
βαφόσ υψηλόσ αντοχόσ κατϊλληλου πϊχουσ. 
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5. 

 

ΣΕΦΝΙΚE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΥΑΙΡΙΚΕ ΒΑΝΕ 

Σφαιρικού διακόπτεσ από ορεύχαλκο ςφυρηλατημϋνο εν θερμώ, αντοχόσ ςε θερμοκραςύεσ από 
-20ο C ϋωσ 120ο C. Oι βϊνεσ θα εύναι κατϊλληλεσ για καταςκευό δικτύου ύδρευςησ και θα 
ανταποκρύνονται ςτισ πρότυπεσ προδιαγραφϋσ ΕΛΟΤ ΕΝ 12165, DIN EN ISO 228, CW617N. 

   

 
 
 

6. 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΔΡΕΤΗ  

Τα γαλβανιζϋ εξαρτόματα θα πρϋπει να εύναι  κατϊλληλα για χρόςη ςε δύκτυο ύδρευςησ, 
ςύμφωνα με την προδιαγραφό ΕΝ ISO 9001:2008 

 

   


