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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραυλικών υλικών για 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   έτους 2016 – ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ  
  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ -    

    

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την υλικών ύδρευσης για την 
αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό, καινούρια, αμεταχείριστα και να 
προέρχονται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οίκο κατασκευής (αποδεκτή μόνο σε συγκεκριμένα ειδικά υλικά 
και εταιρία που αναφέρεται ως ενδεικτικός τύπος στις παρούσες προδιαγραφές και σε άρθρα τιμολογίου), ο 
οποίος εφαρμόζει πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα 
συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια 
βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς 
θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους 
μέχρι τις αποθήκες που ορίζονται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα 
ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν 
απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές (εκτός αν αναφέρεται ως ενδεικτικός τύπος σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές και άρθρα τιμολογίου) συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 
 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από 
εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται 
από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα 
προσκομιζόμενα υλικά θα έρχονται με την κατάλληλη συσκευασία και τη δέουσα σήμανση, όπου θα 
αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής 
τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης 
ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα 
δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από 
τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος 
από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της 
οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 1 – 8 
 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 3ης γενιάς 
 
Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) κατά EN 12201-2, CEN PN-16, 
ονομαστικής πιέσεως σύμφων με τον κατάλογο υλικών (προμέτρηση), μπλε χρώματος, κατάλληλοι για τη 
διανομή πόσιμου νερού και θα πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις 
διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιμές. Ο καθορισμός των διαστάσεων να 
γίνεται με βάση την κατηγορία SDR 11-S5. 
 
Οι σωλήνες όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση τους, την αντοχή, τη στεγανότητα και την 
αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το ΕΝ 12201-2 ενώ οι ζητούμενες ποσότητες 
περιγράφονται αναλυτικά ανά διάσταση στο τιμολόγιο μελέτης. 
Οι  σωλήνες θα είναι κατάλληλοι και για υπόγεια τοποθέτηση. 
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Οι σωλήνες θα προσφέρονται σε ρολά των  50m και 100m. Το χρώμα των σωλήνων PE θα είναι μπλε. 
 
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) που θα προσφερθούν, θα πρέπει να καλύπτουν τπυλάχιστον τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 
- Μικρό βάρος και εύκολη και γρήγορη μεταφορά και τοποθέτηση 
- Αντοχή στη  διάβρωση από ροή χημικών ή άλλων αποβλήτων 
- Απόλυτη στεγανότητα  
- Αντοχή σε χημικά λιπάσματα και αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
- Να μη περιέχουν τοξικά υλικά και είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό  
- Να μη είναι αγώγιμοι στην ηλεκτρική ενέργεια  
- Κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση  
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα στις  έντονες αλλαγές θερμοκρασίας 
- Διάρκεια ζωής 50 χρόνια  
- Μεγάλη αντοχή στις παραμορφώσεις και δυνατότητα επαρκούς κάμψεως 
- Λεία εσωτερική επιφάνεια, έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωμάτων 
- Μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 9 – 16 
 
Σωλήνες από σκληρό PVC 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι από μη πλαστικοποιημένο σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς 
πλαστικοποιητές (U-PVC 100), κατάλληλοι για τη διανομή πόσιμου νερού και πρέπει να ανταποκρίνονται 
πλήρως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 9 και τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8061/8062, DIN 19532, DIN 16929 
και τις οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών εφ’ οσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 
 
Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6.00 μέτρων, χρώματος γκρι σκούρο (RAL 7011), 
με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. 
Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους συνδέσμους τύπου 
μούφας, οι οποίοι σύνδεσμοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώματος με το σωλήνα, τις ίδιες αντοχές και θα 
συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές. 
Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε πόσιμο νερό και με κανένα τρόπο δεν θα βλάπτουν τη δημόσια 
υγεία. 
Κάθε τεμάχιο εγκατεστημένο σωλήνα θα έχει ωφέλιμο μήκος 6mm, ενώ το συνολικό μήκος του θα είναι 
μεγαλύτερο κατά το τμήμα εκείνο του σωλήνα που υπεισέρχεται στην υποδοχή της μούφας κατά την 
εγκατάσταση. 

 

Κάθε τεμάχιο θα φέρει τυπωμένη λωρίδα με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού U-PVC 100, τις 
προδιαγραφές, την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά θα 
επισημαίνονται ευκρινώς επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.  
 
Θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων ύδρευσης και γενικά δικτύων μεταφοράς υγρών 
υπό πίεση. 
Θα εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση από τις περισσότερες ουσίες (χημικά, οξέα, άλατα, κ.λ.π.) ή 
απόβλητα. 
Θα διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωμάτων 
(πουρί) και να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαμηλές απώλειες πίεσης. 
Θα διαθέτουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος έτσι ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται εύκολα. 
Θα διαθέτουν μεγάλη μηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. 
Θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Θα έχουν τη δυνατότητα επαρκούς κάμψεως έτσι ώστε να ακολουθούν μικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω 
της ευκαμψίας τους. 
Θα αντέχουν στη φωτιά και δεν θα δημιουργούν φλόγα (θα αυτοσβήνονται). 
Δεν θα είναι αγώγιμα στην ηλεκτρική ενέργεια. 
Θα εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στα σημεία συνδέσεως, ανεξάρτητα του αν υπάρχει υπερπίεση ή 
υποπίεση στο δίκτυο. 
 
Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας ανά σωλήνα σύμφωνα με το ΕΝ 
681-1. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 
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Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό 
ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μη μεταβάλλει 
τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. 
Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίστανται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς 
και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που επηρεάζουν την 
λειτουργία του δακτυλίου.  
Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των βακτηριδίων. 
Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του συνδέσμου. 
 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  
 
Τα ορειχάλκινα υλικά θα είναι αρίστης κατασκευής, κατάλληλα για πόσιμο νερό, χωρίς πόρους, υπολείμματα 
άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια, κατάλληλα για σωλήνες πολυαιθυλενίου και για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Θα είναι ευρωπαϊκης κατασκευής. Θα έχουν σταθερή ποιότητα υλικών 
κατασκευής και κατεργασίας διότι η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο ποιότητας ISO 9001/2008. 
Θα είναι κατασκευασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο EN 13828 (στεγανότητα – 
ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης, λειτουργίας, μέγιστη). 
 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς πόρους και υπολείμματα άνθρακος, συμπαγές και 
ομοιόμορφο, απαλλαγμένο από κάθε πρόσμιξη σκωρίας ή και άλλου υλικού. Επίσης πρέπει να έχουν λεία 
επιφάνεια και να είναι άρτια επεξεργασμένα. Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 bar.Το υλικό 
κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5. 
Εξωτερικά τα υλικά θα είναι εξαγωνικού σχήματος και κατάλληλου πάχους για δυνατότητα συσφιξης με 
κατάλληλα εργαλεία. 
Η διάμετρος της οπής θα είναι ονομαστική (full bored). Στην περίπτωση των συστολικών μαστών η 
διάμετρος θα είναι μειωμένης διατομής. 
Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 
Γενικά (και μη περιοριστικά), θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων – με 
ανάγλυφη σήμανση – ο κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα), η τυποποιημένη ονοματολογία (π.χ. 
διάμετρος), ή και τυχόν άλλες καταχωρήσεις (π.χ. πρότυπο κατασκευής, υλικό κατασκευής κ.α.). 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 17 – 23 
 
Διακόπτες (σφαιρικοί κρουνοί) ορειχάλκινοι 
 
Ορειχάλκινος διακόπτης σφαιρικός κρουνός, θηλυκός ή μέσα-έξω βόλτα, ολικής παροχής, PN 16, βαρέως 
τύπου, με θηλυκό - αρσενικό άκρο και μοχλό χειρισμού ορειχάλκινη πεταλούδα. 

 
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 και η 
διάμετρος της σφαίρας θα καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 13828. 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Το υλικό κατασκευής θα είναι 
ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5.  
Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών.  
Οι ροδέλες συγκράτησης - στεγανοποίησης της σφαίρας θα είναι από καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 4,0 
χιλ. τουλάχιστον με πάτημα σφαίρας στο τεφλόν 2,5 χιλ. 
Ο μοχλός χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι πεταλούδα κατασκευασμένη από ορείχαλκο και η βίδα 
συγκράτησης θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 24 – 33 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινα 
 
Ρακόρ ορειχάλκινο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (ρακόρ συσφίξεως PE, αρσενικό ή θηλυκό), διαφόρων 
διαμέτρων, PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης.  
 
Τα ορειχάλκινα ρακόρ - σύνδεσμοι μηχανικής σύσφιξης PE θα είναι αρίστης κατασκευής, κατάλληλα για 
πόσιμο νερό, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. Θα 
είναι τύπου μονοσωληνίου με εσωτερικό ανεξάρτητο δακτυλίδι για καλύτερη σύσφιξη. 
Τα ρακόρ μεγάλων διαστάσεων Φ50 ή μεγαλύτερα θα είναι βαρέως τύπου. 
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Γενικά τα ρακόρ θα χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις μεταξύ αγωγών πολυαιθυλενίου πιέσεων λειτουργίας 
έως και 16 bar.  
Τα ρακόρ θα μπορούν να διασυνδέουν απευθείας αγωγούς μεταξύ των ή ακόμα αγωγούς με άλλα 
εξαρτήματα του δικτύου όπως κρουνούς με σπείρωμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά 
ρακόρ που θα φέρουν από τη μία πλευρά διάταξη σύνδεσης με αγωγούς ενώ από την άλλη κατάλληλο 
σπείρωμα διαφόρων διαστάσεων για τη σύνδεσή τους με άλλα εξαρτήματα του δικτύου.  
 
Οι σύνδεσμοι σύσφιξης των προσφερόμενων ρακόρ θα αποτελείται από τις εξής βασικές διατάξεις: 

 Σώμα ρακόρ 

 Δακτύλιος συμπίεσης  

 Περικόχλιο σύσφιξης  
 
Ο αγωγός θα τοποθετείται επί του σώματος του αποσυναρμολογημένου ρακόρ μέχρι να καλύψει πλήρως 
την ειδική διαμόρφωση δακτυλίου ακαμψίας (‘ρουξούνι’) στο κέντρο του σώματος του ρακόρ και αφού 
προηγουμένως με απλή ολίσθηση θα περνιούνται στον αγωγό το περικόχλιο και ο δακτύλιος σύσφιξης. 
Κατόπιν θα κατεβαίνει και θα βιδώνεται το περικόχλιο επί του σώματος του ρακόρ μέχρι να επιτευχθεί η 
επιθυμητή υδατοστεγής σύνδεση.  
 
Το σώμα του ρακόρ θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα ορειχάλκου, χωρίς να 
παρουσιάζει διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις.  
Το σώμα αποτελείται από δύο (2) τεμάχια (το κυρίως σώμα και το περικόχλιο σύσφιξης), που συνδέονται 
μεταξύ τους μέσω κατάλληλου σπειρώματος.  
Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται από την αλληλεπίδραση της συμπίεσης του δακτυλίου συμπίεσης, ο 
οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και της αντίστασης του δακτυλίου ακαμψίας 
(ρουξούνι) εσωτερικά περιφερειακά του αγωγού.  
Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώμα του 
ρακόρ.  
Η διαμόρφωση της επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του δακτυλίου επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού 
αυξανόμενης της σύσφιξης του περικοχλίου ακόμα και στην περίπτωση που παρατηρείται μικρή μείωση της 
εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού (φαινόμενο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου). 
Για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης επί του δακτυλίου κατά τη σύσφιξη θα πρέπει να προβλέπεται 
αντίστοιχη διαμόρφωση της επιφανείας εσωτερικά στο περικόχλιο σύσφιξης και στη περιοχή εκείνη που 
εφάπτεται με τον δακτύλιο.  
 
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. 
Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με ελαστικό δακτύλιο συμπίεσης, με διείσδυση του αγωγού μεταξύ του 
ρακόρ και του περικοχλίου σύσφιξης. 
Η διαμόρφωση της επιφάνειας τους συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί της εξωτερικής επιφάνειας του 
αγωγού αυξανόμενης της πίεσης του νερού ακόμα και στην περίπτωση που παρατηρείται μικρή μείωση της 
εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού. 
 
Το ρακόρ θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού, που θα αποκλείει την αξονική 
απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του αγωγού 
περιμετρικά.  
Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσμου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία 
του ελαστικού δακτυλίου (παρεμβολή Fiber μεταξύ o-ring και δακτυλίου αγκύρωσης). Αποκλείεται διάταξη 
σύσφιξής επί του εξωτερικού μέρους του σώματος. 
 
Το περικόχλιο (δακτυλίδι) σύσφιξης συνδέεται εσωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου ρακόρ. 
Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι επισκευής – συνένωσης πρέπει να επιτρέπουν την διέλευση του αγωγού καθ’ όλο 
το μήκος τους ώστε να διευκολύνουν την τοποθέτηση τους στους προς επισκευή αγωγούς, δηλ οι 
ορειχάλκινοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να διαθέτουν διάταξη τερματισμού του αγωγού στο κέντρο τους όπως 
διαθέτουν οι απλοί ορειχάλκινοι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι. 
Ο σύνδεσμος στο ένα άκρο του θα καταλήγει σε αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα (για τις περιπτώσεις 
συνδέσμων εννοείται ότι δεν υπάρχει σπείρωμα). Το θηλυκό σπείρωμα του ρακόρ πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά να είναι με κορδόνι και εξαγωνική μορφή και όχι απλό. 
Το ρακόρ 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. 
 
Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και εξειδίκευση. 
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Συγκεκριμένα, η σύνδεση του σωλήνα εντός του ρακόρ θα πρέπει να γίνεται με απλή ώθηση του εντός του 
συνδέσμου χωρίς κατά ανάγκη να απαιτείται η αποπροσαρμολόγηση του συνδέσμου. Αποδεκτή είναι και η 
διάταξη push-fit, όπου και η διαδικασία αγκύρωσης πέρα της στεγάνωσης εξασφαλίζεται με την απλή ώθηση 
του σωλήνα χωρίς επιπλέον σύσφιξη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 34 
 
Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινα για σιδηροσωλήνες 
 
Ρακόρ ορειχάλκινο, κατάλληλο για σιδηροσωλήνες (ρακόρ συσφίξεως, αρσενικό ή θηλυκό), διαφόρων 
διαμέτρων.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 35 – 40 
 
Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι 
 
Σύνδεσμος από ορείχαλκο, PN 16, βαρέως τύπου, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. Ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 41 – 44 
 
Συλλέκτες (κολλεκτέρ) ορειχάλκινοι 
 
Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ορειχάλκινος οριζόντιος ή κάθετος με τοποθέτηση εξόδων από τη μια ή και από τις 
δυο πλευρές, ανάλογα με την απαίτηση της Υπηρεσίας, για την εγκατάσταση πολλαπλών παροχών 
υδρομετρητών με την χρήση ενός αγωγού παροχής, με κεντρική παροχή εισόδου 1΄΄ (θηλυκό ή αρσενικό) 
και δεύτερη έξοδος ταπωμένη. Ακολουθούνται οι προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 45 – 48 
 
Ταύ ορειχάλκινα 
 
Συνδέσμος ΤΑΥ αγκύρωσης, ορειχάλκινος, PN 16, βαρέως τύπου, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. 
Ακολουθούνται οι προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 49 – 54 
 
Γωνίες ορειχάλκινες 
 
Γωνία από ορείχαλκο, με σπείρωμα σωλήνων, αρσενικό, θηλυκό, μέσα-έξω βόλτα, PN 16, βαρέως τύπου, 
για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. Ακολουθούνται οι προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη.  

 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 55 – 57 
 
Τάπες ορειχάλκινες 
 
Πώμα (τάπα) ορειχάλκινη, εξαγωνική, αρσενική, PN 16, βαρέως τύπου, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων 
διαστάσεων. Ακολουθούνται οι προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 58 – 67 
 
Συστολές ορειχάλκινες 
 
Συστολή Αγγλίας ή Αμερικής ορειχάλκινη, PN 16, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. Ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 68 – 73 
 
Μαστοί ορειχάλκινοι 
 
Μαστός διπλός ορειχάλκινος, PN 16, βαρέως τύπου, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. Ακολουθούνται 
οι προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
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ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 74 – 77 
 
Μούφες ορειχάλκινες 
 
Μούφα ορειχάλκινη, PN 16, βαρέως τύπου, για σωλήνα ΡΕ διαφόρων διαστάσεων. Ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές για τα ορειχάλκινα είδη. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 78 – 81 
 
Κλέφτες παροχής ορειχάλκινοι  
 
Κλέφτης νερού ορειχάλκινος, βαρέως τύπου, για παροχή νερού, κατάλληλος για σωλήνες σιδηροσωλήνες. 
Πρέπει  να είναι  προϊόν  αναγνωρισμένου κατασκευαστή με πιστοποίηση  διασφάλισης ποιότητας της   
σειράς  ISO  9000.  
Το άνω τμήμα θα φέρει οπή πλήρους διατομής σε όλο το πάχος του με θηλυκό σπείρωμα 1/2’’. Για το κάτω 
τμήμα ισχύει ότι και για τις χυτοσιδηρές σέλες, μόνο θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των ορειχάλκινων υλικών. 
 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 82 – 86 
 
Μανσόν για σωλήνες πολυαιθυλενίου 
 
Σύνδεσμος μανσόν από υλικό u-PVC 16 ΑΤΜ με τους ελαστικούς δακτυλίους, για σύνδεση πλαστικών 
σωληνώσεων PVC διαφόρων διαστάσεων, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 
19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, διαστάσεων: Φ50, 63, 75, 90, 110, 125. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 87 – 106 
 
Πλαστικά εξαρτήματα ηλεκτροσυγκόλησης για σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
 
Τα εξαρτήματα (ηλεκτρομούφες, καμπύλες 2 Η/Φ, συστολές 2 Η/Φ, ταύ, κ.α.) και τα εξαρτήματα ευθέων 
άκρων που θα χρησιμοποιηθούν, ενδεικτικού τύπου GF, θα παράγονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ100) 
χρώματος μαύρου ή μπλε. Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 ατμ.  
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο barcode του εξαρτήματος, να μην είναι σκισμένο η γραντζουνισμένο 
για να μπορεί εύκολα να το διαβάζει το μηχάνημα ηλεκτροσυγκόλλησης και να αναγράφεται στο εξάρτημα 
και στη συσκευασία. Εξάρτημα με χαλασμένη την ετικέτα του barcode θα επιστρέφεται προς αντικατάσταση.   
 
Θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΝ 12201-3 για πόσιμο νερό και θα 
παράγονται με την μέθοδο injection moulded, αποκλειομένων των εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες 
μεθόδους. 
Οι διαστάσεις και το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες η καλή ποιότητα της συγκόλλησης καθώς και η τήρηση 
αντοχής μετά την συγκόλληση. 
 
Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει : 
- να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώματα 
- να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια. 
- Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων θα πρέπει να φέρει 
ανάγλυφα τυπωμένες πληροφορίες που αφορούν στοιχεία όπως η διάμετρος, SDR, PE100 καθώς και 
barcode. 
- Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
από PE100, SDR 11, 16 atm.  
 
Τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα προσφέρονται για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα: 
- Θα είναι παραγωγής με έγχυση (injection), αποκλειόμενης της προσφοράς χειροποίητων (συγκολλημένων 
με butt –welding) εξαρτημάτων. 
- Αποκλείεται η προσφορά injection συστολικών εξαρτημάτων στα οποία όμως παρεμβάλλεται οποιαδήποτε 
butt – welding συγκόλληση για την επίτευξη του τελικού συστολικού αποτελέσματος, τα εξαρτήματα θα είναι 
ενιαίας έγχυσης. 
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ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 107 – 120 
 
Ζιμπό (σύνδεσμοί) σύνδεσης χυτοσιδηρά 
 
Μακρύλαιμα ζιμπώ από χυτοσίδηρο κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών 
κατασκευασμένων από PVC, αμιαντοτσιμέντο (A/C), αλλά και άλλα είδη αγωγού, ευθύγραμμα ή υπό γωνία 
(γωνιακά ζιμπώ), δηλαδή μαζί με τους συνδέσμο – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς και τους ελαστικούς 
συνδέσμους στεγανότητας και βίδες. 
 
Τα ζιμπώ προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και για την σύνδεση και για σύνδεση αγωγών 
από PVC και αμίαντο. Θα είναι μακρύλαιμα για να έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μεγαλύτερης ζημιάς. 
Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας, σε σωλήνα με 
εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
 
Θα αποτελούνται από το σωληνωτό τμήμα ανάλογης διαμέτρου με λεία εσωτερική διατομή και σε κάθε άκρο 
τη διάταξη συγκράτησης του ελαστικού δακτυλίου, δηλαδή από ένα μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης, ένα 
ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης με τους κοχλίες. Όλοι οι σύνδεσμοι θα 
εξασφαλίζουν με επάρκεια την στεγανοποίηση των συνδέσεων σε συνθήκες λειτουργίας υπό πίεση 16 bar. 
 
Το υλικό των μεταλλικών μερών θα είναι ελατός χυτοσίδηρος. Τα μεταλλικά τεμάχια θα έχουν επικάλυψη 
εσωτερικά και εξωτερικά με δύο στρώσεις, κατάλληλου πάχους, με εποξική βαφή πούδρας, υψηλής αντοχής 
σε κρούση, διάβρωση, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και κατάλληλη για χρήση με πόσιμο νερό και 
τοποθέτηση των συνδέσμων υπό το έδαφος. 
 
Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα έχει διαστάσεις και διαμόρφωση που θα εξασφαλίζει την ευχερή 
διέλευση του εξωτερικά του σωλήνα κατά την τοποθέτηση. Με την διείσδυση του αγωγού θα επιτυγχάνεται η 
υδατοστεγής προσαρμογή του στεγανωτικού ελαστικού στην εξωτερική διάμετρο του σωλήνα. Οι σύνδεσμοι 
θα παρέχουν στεγανότητα στην ονομαστική πίεση (PN 16) λειτουργίας, αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 ο  
C  και +50 ο  C, υψηλή μηχανική αντοχή και διατήρηση της ελαστικότητας και συμπιεστότητας του καθ’ όλη 
την διάρκεια της ζωής τους. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρήση με πόσιμο νερό. 
 
Κάθε ζιμπώ θα συνοδεύεται από τους κοχλίες – εντατήρες και αντίστοιχα περικόχλια και ροδέλες και θα 
παραδίδεται έτοιμος για χρήση (μονταρισμένος) και θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμος.  
 
Επίσης επί του σώματος θα αναγράφονται: 
PN (ονομαστική πίεση λειτουργίας) 
DN (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων) 
 
Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι (ζιμπώ) πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα κατασκευής: 
ISO 2531, EN545, EN598, EN 969. 
Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός χυτοσίδηρος 
τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10. 
Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη ελάχιστου πάχους 
250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με το GSK και το ΕΝ 14901. 
Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2) ή AISI 316 (A4) με 
επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο στομώματος - αρπάγματος. 
Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και αντοχή στην θερμοκρασία 
τουλάχιστον από 0ºC έως +50ºC. 
Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. 
 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 121 – 126 
 
Κολλάρα (σέλλες) παροχής χυτοσιδηρά  
 
Κολλάρο (σέλλα) παροχής από χυτοσίδηρο, κατάλληλη για σωλήνες PE & PVC, PN 16. 
Τα κολλάρα πρέπει  να είναι  προϊόν  ευρωπαϊκης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστή με 
πιστοποίηση  διασφάλισης ποιότητας της   σειράς  ISO  9000.       
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Η σέλλα θα αποτελείται από δύο τμήματα:   
Το άνω τμήμα θα φέρει οπή πλήρους διατομής σε όλο το πάχος του με θηλυκό σπείρωμα 1’’. Σε ολόκληρο 
το εσωτερικό μέρος και γύρω από την οπή θα είναι προσαρμοσμένος ελαστικός δακτύλιος κατάλληλης  
διατομής και ειδικής διαμόρφωσης, κατασκευασμένος από NBR και σκληρότητας 60sh ή EPDM, κατάλληλος 
για πόσιμο νερό ο οποίος και εξασφαλίζει την άριστη στεγάνωση της σύνδεσης, ενώ το κάτω μέρος είναι και 
αυτό κατασκευασμένο από ίδιας ποιότητας  χυτοσίδηρο και θα καλύπτεται πλήρως με το ίδιο ελαστικό όπως 
και το άνω μέρος. 
Οι σέλλες θα φέρουν διάταξη σύσφιξης μέσω ανοξείδωτων κοχλίων και περικοχλίων. Προς αποφυγή  
υπερβολικής σύσφιξης , θα υπάρχει ειδική σχεδίαση με διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του.    Η στεγάνωση 
θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματά του.        
Οι σέλλες  θα είναι σχεδιασμένες για λειτουργία σε πίεση  ΡΝ 16bar, ενώ η πίεση  δοκιμής θα είναι διπλάσια  
(32bar). 
To συνολικό πλάτος της σέλλας θα είναι μεγαλύτερο και από την ονομαστική διάμετρο του αγωγού που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
 
Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή 
ισχύουν τα εξής: 
- Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι τουλάχιστον της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού στον οποίο 
θα τοποθετηθεί. 
- Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του ζωστήρα. 
- Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή υπέρμετρης σύσφιξης. 
- Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
 
Το υλικό κατασκευής των χυτοσιδηρών σελλών παροχής θα είναι χυτοσίδηρος κλάσης GGG50 κατά ΕΝ 
1563 Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από εποξειδική βαφή χρώματος μπλε κατάλληλη για πόσιμο 
νερό ελάχιστου πάχους 200μm. Το ελαστικό των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι κατάλληλο για 
πόσιμο νερό και θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Το υλικό κατασκευής των κοχλιών και των 
περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 127 – 135 
 
Υδραυλικές σέλλες επισκευής, ανοξείδωτες, υδραυλικής στεγανοποίησης 
 
Υδραυλική ανοξείδωτη σέλλα επισκευής, ενδεικτικού τύπου Krausz, για δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς PE, 
PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, με περίβλημα βίδες & περικόχλια σε διάφορα μεγέθη εξωτερικής 
διαμέτρου, κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ή εκτός του εδάφους και σε αγωγούς με πίεση μέχρι 16 atm, 
μήκους 140mm, 210mm ή 280mm, για διαφορετικές διαμέτρους σωλήνας. 
Οι υδραυλικές σέλλες προορίζονται για τοποθέτηση εντός ή εκτός του εδάφους και σε αγωγούς με πίεση 
μέχρι 16 atm. Το εύρος εφαρμογής των ανοξείδωτων σελλών και το μήκος τους θα είναι αυτό που 
αναφέρεται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των συνδέσμων επιδιόρθωσης υδραυλικού τύπου είναι η ειδική κατασκευή του 
ελαστικού στεγάνωσης το οποίο φέρουν εσωτερικά του σώματός τους. 
Το σώμα και όλα τα εξαρτήματα της σέλλας (πλην του ελαστικού στεγάνωσης) πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (DIN 14301) με επίστρωση ελαστικού κατάλληλου 
πάχους από υλικό πιστοποιημένο για χρήση σε πόσιμο νερό. Το ελαστικό στεγάνωσης θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό (EPDM). Το ανοξείδωτο σώμα θα πρέπει 
να καλύπτει εξωτερικά όλο το ελαστικό στεγάνωσης ακόμη και το πάχους του ελαστικού, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει ελευθερο ελαστικό σε επαφή με το έδαφος μςτά την επισκευή, αλλά μόνο με τον αγωγό.  
Διαθέτει κοχλίες σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με DIN 912 ποιότητας Α2 ή Α4 (AISI 304 ή 
AISI 316) και αγκυρώσεις και γεφυρωτικό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 14301 (AISI 304) ή DIN 
14401 (AISI 316). 
 
Η σέλλα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αγκαλιάσει τον αγωγό που πρόκειται να επισκευαστεί χωρίς ο 
αγωγός να πρέπει να κοπεί και να επανατοποθετηθεί και η στεγάνωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με 
μηχανική σύσφιξη χωρίς χρήση μηχανημάτων ή εξειδικευμένων εργαλείων. 
 
Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατομής, ο οποίος και 
εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης. Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του 
αγωγού μέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματά του. Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 
atm. Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού.  
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Το ελαστικό στεγάνωσης πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωμένη περιφέρεια ώστε το νερό μέσω ειδικών 
διαύλων να εκτονώνει ακτινικά και ισοκατανεμημένα το ελαστικό εξασφαλίζοντας πλήρη στεγάνωση επί του 
σωλήνα. Αυξανόμενης της εσωτερικής πίεσης στον αγωγό θα πρέπει να αυξάνεται αναλογικά και η 
στεγάνωση που παρέχει το ελαστικό. 
Το ελαστικό σταγάνωσης θα πρέπει να ακολουθεί τις αυξομειώσεις της πίεσης στον αγωγό εξασφαλίζοντας 
πάντοτε άριστη στεγάνωση, εντός των ορίων πίεσης για τα οποία είναι κατασκευασμένος ο σύνδεσμος. 
Ο σύνδεσμος πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη (διαιρούμενου τύπου) τα οποία θα συνδέονται μεταξύ 
τους σε δύο σημεία μέσω δύο ή τριών ασφαλιστικών κοχλιών, ανάλογα με τη διάμετρο. 
Η κατασκευή του συνδέσμου θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του σε αγωγούς 
υπό πίεση. H πίεση λειτουργίας των συνδέσμων θα πρέπει να είναι 16 bar για όλες τις διαμέτρους, ενώ η 
πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 φορά η πίεση λειτουργίας. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
κάλυψης γωνιακής εκτροπής των αγωγών 2º έως 4º σε όλες τις διευθύνσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 136 – 142 
 
Σέλλες επισκευής, ανοξείδωτες, μηχανικής σύσφιξης 
 
Υδραυλική ανοξείδωτη σέλλα επισκευής, μηχανικής σύσφιξης, μονής σειράς κοχλιών, ενδεικτικού τύπου 
AVK ή ανάλογες, για δίκτυα ύδρευσης από αγωγούς PE, PVC, αμιαντοτσιμέντου, ή μεταλλικούς, με 
περίβλημα βίδες & περικόχλια σε διάφορα μεγέθη εξωτερικής διαμέτρου, κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ή 
εκτός του εδάφους και σε αγωγούς με πίεση μέχρι 16 atm, μήκους 200mm, για διαφορετικές διαμέτρους 
σωλήνας, εύρους όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. 
Οι ανοξείδωτες σέλλες (σύνδεσμοι) προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού. Η 
σέλλα θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού.  
Το υλικό του σώματος θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας τουλάχιστον AISI 304. Το υλικό του συστήματος 
σύσφιξης (γέφυρα-ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας, τουλάχιστον AISI 304 με κατάλληλη αντιδιαβρωτική 
προστασία. Θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα από ΕΡDΜ ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό, 
που να πιστοποιείται από έγκυρο οργανισμό, καταλλήλου πάχους, διαμόρφωσης άκρων και ανάγλυφου 
επιφανείας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να 
αποκλείει πλευρικές μετακινήσεις. Ο αρμός του σφικτήρα θα ενισχύεται με κυλινδρικό τμήμα από ανοξείδωτο 
έλασμα καταλλήλων διαστάσεων ώστε να μην καταπονείται το ελαστικό παρέμβυσμα λόγω του διακένου του 
αρμού. 
Θα φέρουν ετικέτα με την μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων και τα υλικά των 
αγωγών εφαρμογής. Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται 
επί του συνδέσμου και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κ.λ.π.) 
Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο αξονικές δυνάμεις 
στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας. 
Στο σπείρωμα των κοχλιών και περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη με ειδικό λιπαντικό προς μείωση 
των τριβών για να αποφεύγεται το ≪άρπαγμα-στόμωμα≫ κατά τη σύσφιξη του περικοχλίου. 
Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές 
παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στη 
στεγανωτική ικανότητα του. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 143 – 149 
 
Ενωτικά (φλαντζοκεφαλές) θηλυκά 
 
Άκρα φλαντζωτά από χυτοσίδηρο, διαφόρων διαστάσεων, κατάλληλα για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων 
αγωγών κατασκευασμένων από PVC, μαζί με τους ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας και βίδες & 
περικόχλια. 
Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών: Ελατός χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-
GJS-450-10. 
Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη ελάχιστου πάχους 
250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με το GSK και το ΕΝ 14901. 
Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και αντοχή στην θερμοκρασία 
τουλάχιστον από 0ºC έως +50ºC. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 150 – 154 
 
Βάνες (δικλείδες) χυτοσιδηρές ελαστικής εμφράξεως 
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Χυτοσιδηρές βάνες (δικλείδες) σύρτη, ελαστικής εμφράξεως, ενδ. τύπου AVK ή ανάλογες, που θα 
τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους 
θα γίνεται με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου χειρισμού δικλείδας, με τις απαιτούμενες φλάντζες. 
Οι δικλείδες θα είναι ευρωπαϊκης κατασκευής, κατασκευασμένες με ελαστική έμφραξη σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 1074-1 & 2,  καθώς και το ΕΝ 1171, τα οποία καθορίζουν το σχεδιασμό και τις συνθήκες 
λειτουργίας των δικλείδων, καθώς και τα υλικά κατασκευής τους.  

 

Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 16 ατμ. και η πίεση δοκιμής τους θα είναι 24atm, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12266-1:2003. Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το πρότυπο EN – JS 1030 κατά ΕΝ 
1563. 
 
Τα σώματα και τα καλύμματα μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Οι 
δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αμμοβοληθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8501.1S A2.5. 
 
Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρώμα υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση όπως 
για παράδειγμα εποξεική στρώση μετά από υπόστρωμα (Primer) ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, 
λιθανθρακόπισσα εποξεικής βάσεως, RILSAN, NYLON 11 ή άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο υλικό πάχους 
τουλάχιστον επίπεδες 250 - 400 μm, ή και στις ακμές 150 – 300 μm. Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν 
την τοποθέτηση του ελαστικού, με συνολικό πάχος βαφής τουλάχιστον 250 – 400 μm για τις επίπεδες 
επιφάνειες, και 150-300 μm στις ακμές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30677 (διαβρωτική προστασία). 
 
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο 
νερό. 
 
Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαμορφωμένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους με τον εκατέρωθεν αγωγό να 
γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδες. Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύμφωνα με το EN 1092-2. Οι κοχλίες, 
τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. Μεταξύ των φλαντζών του σώματος και του 
καλύμματος εάν υπάρχουν, καθώς και μεταξύ των φλαντζών των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν 
ειδικών τεμαχίων, θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστον από Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 
ή ισοδύναμο υλικό. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για τοποθέτηση 
οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube). 
 
Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψωμένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 
με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5% ή από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος 
ορείχαλκος) ή ισοδύναμο υλικό. Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το 
υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας με την δύναμη 
ενός ατόμου και μόνο. Ο αριθμός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως μια κλειστή δικλείδα ή 
αντιστρόφως να κλείσει μια εντελώς ανοικτή δεν πρέπει να είναι μικρότερος των είκοσι. Η στεγανοποίηση του 
βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για 
στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 70

ο
 C (θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τέτοιοι δακτύλιοι) ή 

άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
 
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 
β) Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως 
καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 
 
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικόχλιου 
στο σύρτη ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου 
και περικόχλιου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 
 
Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική 
διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώματος και σήμα 
ή επωνυμία κατασκευαστού. 
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Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563 και θα είναι 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τουλάχιστον Nitrile rubber grade T κατά BS 2494 ή 
EPDM ή ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 
 
Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνη κεφαλή 30Χ30 χλς. Ωφέλιμου μήκους 50 χλς. 
Τουλάχιστον, προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. 
Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα υπάρχοντα 
κλειδιά χειρισμού των δικλείδων. 
 
Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην 
ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση απαλλαγμένη εγκοπών κλπ. στο 
κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών (π.χ. χαλίκι, άμμος) που να καθιστά 
προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας. 
 
Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος 
της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω 
τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.τ.λ.  
 
Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO5752 σειρά 14 (μικρού μήκους). 
Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό κοχλιών και ελαστικών  παρεμβυσμάτων τα οποία 
χρειάζονται για την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 
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