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1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης έτους 2022 και 
αποσκοπεί στην συντήρηση καθώς και αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στα αντίστοιχα δημοτικά 
δίκτυα και χρειάζονται άμεση αποκατάσταση, ή αντικατάσταση υλικού. Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που 
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αντίστοιχο συνεργείο του Δήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις 
βλάβες αυτές. 

 

 

Οι εργασίες και η τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου. 
 
 
Οι δαπάνες για την πληρωμή των εργασιών θα πληρωθούν από τον ΚΑ 25/6662.01 
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3 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 
Άρθρο 1 Γενικά 

Τα υλικά που θα προμηθευτεί ο δήμος, αναφέρονται στον προϋπολογισμό 
 

Άρθρο 2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
Στην τιμή, εκτός από την προμήθεια περιλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του δήμου. Για μέρος 

των υλικών μπορεί να ζητηθεί η μεταφορά τους επί τόπου του έργου χωρίς πρόσθετη αποζημίωση 
 

Άρθρο 2  Χρόνος και τόπος παραδόσεως 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού 
 

Άρθρο 4. Τροποποίηση της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 με αυξομείωση 
των ποσοτήτων μεταξύ των εργασιών και των υλικών. Η προαναφερθείσα τροποποίηση δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση 
της σύμβασης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132.  
 

. 
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4 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 
Ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 8061, 8062, DIN 19532 καθώς και με τα Εθνικά 
Πρότυπα ΕΛΟΤ 9. 
 Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά 
πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών με σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά 
εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN 4102. 
Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τομή, με άκρα 
κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες επεξεργασίας. 
Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή ούτε χρώμα και ουσίες σε ποσότητες 
επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηματισμοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο 
χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή με ελαφρές μόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να 
είναι λεία χωρίς καμία ανωμαλία. 
Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη 5 – 12 m , επιτρεπόμενη απόκλιση +10 mm (σε 100C). Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών, 
κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%. 
Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 6.00 μ. θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη 
λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο 
σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα. 
Το καθαρό (ωφέλιμο) μήκος του εγκαταστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6.00 μ. ενώ το συνολικό μήκος αυτού θα είναι 
μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα το οποίο εισέρχεται στην υποδοχή του συνδέσμου κατά την 
εγκατάσταση.  
Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.  
Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή 
επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό 
δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.  
Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα 
αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του 
ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και 
ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που να επηρεάζουν την λειτουργία του 
δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η μορφή του 
δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσμου. 
Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή των σωλήνων 
2. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Όλα τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια για δίκτυα σωλήνων υπό πίεση πρέπει να ανταποκρίνονται γενικά προς το Ελληνικό 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1345.1 και το κάθε ένα ειδικό τεμάχιο στο αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ. 
Τα προσφερόμενα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι ονομαστικής πίεσης 10 ατμ. 

Επειδή, τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου ύδατος πρέπει ουδεμία να 
έχουν νοσηρά επίδραση επί του ύδατος και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε 
ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.  
Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO 9002 από τον κατασκευαστή 
3. ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο ανάδοχος πριν από την εκτέλεση της προμήθειας, θα προσκομίσει δείγματα των υλικών. Ο Δήμος Δοξάτου, κατά την κρίση 
του, μπορεί να προβεί σε ποιοτικό έλεγχο των υλικών. 
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