
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Δ.Ε.Τ.Α.   ΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 ΣΕΧΝΙΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ   ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ.: 11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 
ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 

του έργου :                                  
“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ” 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΣΩΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΔΑΝΕΙΟ 
ΕΠΙΔΟΣΗΗ 
ΤΜΒΟΛΗ Ε ΧΡΗΜΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΤΝΣΑΞΑ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

 
 
 
41.000,00 €ΤΡΩ 
Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνησ: 
08 - 02 - 2017 



2 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ           ΕΡΓΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ          ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΚΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                του ζργου : 
           “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ” 
 

    ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:  11/2017 

 
 
 

1.  ΣΕΧ ΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΗ  
 
 

Με τθ μελζτθ αυτι προχπολογιςμοφ 41.000,00 €υρώ προβλζπεται θ προμικεια υλικών 
φδρευςθσ (ςωλινεσ PE & PVC, ειδικά τεμάχια) για τθν μετακίνθςθ των δικτφων ςτα ςθμεία 
ςυνάντθςθσ αυτών με τθν υπό καταςκευι περιφερειακι οδό Κατερίνθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 
παρακάτω νομοκετθμάτων:  
− Του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Προμηθειών και Υπηρεςιών  

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…».  
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».  
Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».  
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακώσ και 

λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 
 

Η προμικεια χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ, ο δε Φ.Π.Α. βαρφνει τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και 
δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ. 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ. ΔΕΤΑΚ 

 
 
 
 

Παπαδόπουλοσ Μιχάλησ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ 

Κατερίνη  08-02-2017 
Ο ςυντάξασ 

 
 
 
 

Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνησ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ 
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Α/Α ΤΛΙΚΑ Α/Σ Ε/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
ΤΝΟΛΟ

1 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη 

ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέηροσ DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.01 m 240,00 2,80 672,00

2 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη 

ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέηροσ DN 75 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.02 m 126,00 3,80 478,80

3 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη 

ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέηροσ DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.03 m 390,00 5,40 2.106,00

4 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη 

ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέηροσ DN 280 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.04 m 120,00 52,50 6.300,00

5 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ63 τλζη 1.05 ηεμ 4,00 15,40 61,60

6 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ75 τλζη 1.06 ηεμ 4,00 19,40 77,60

7 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ90 τλζη 1.07 ηεμ 8,00 20,80 166,40

8 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ280 τλζη 1.08 ηεμ 2,00 147,00 294,00

9 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ63 τλζη 1.09 ηεμ 4,00 5,00 20,00

10 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ75 τλζη 1.10 ηεμ 4,00 8,50 34,00

11 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ90 τλζη 1.11 ηεμ 8,00 9,00 72,00

12 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ280 τλζη 1.12 ηεμ 2,00 104,00 208,00

13 Αγωγοί σπό πίεζη από ζωλήνες  PVC-U Ονομαζηικής πίεζης 16 atm 

Ονομαζηικής διαμέηροσ D140 mm

1.13 m 636,00 11,70 7.441,20

14 Αγωγοί σπό πίεζη από ζωλήνες  PVC-U Ονομαζηικής πίεζης 16 atm 

Ονομαζηικής διαμέηροσ D200 mm

1.14 m 636,00 28,15 17.903,40

35.835,00

1 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), ακραία για PVC Φ63 τλζη

2.01 ηεμ 3,00 5,30 15,90

2 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), ακραία για PVC Φ75 τλζη

2.02 ηεμ 4,00 16,10 64,40

3 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), ακραία για PVC Φ90 τλζη

2.03 ηεμ 8,00 19,50 156,00

4 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), ανοιτηές γωνίες Φ90 τλζη

2.04 ηεμ 2,00 43,50 87,00

5 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), ηασ Φ63 τλζη

2.05 ηεμ 1,00 11,70 11,70

6 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς 

γραθίηη (ductile iron), τσηοζιδηρά καλλύμαηα θρεαηίων Φ600τλζη

2.06 ηεμ 14,00 100,00 1.400,00

1.735,00

37.570,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΜΕΛΕΣΗ

ύνολο : 2. ΥΤΣΟΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΕ, ΑΚΡΑΙΑ, ΣΑΤ, ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ & ΚΑΛΛΤΜΑΣΑ

ύνολο : 1. ΩΛΗΝΕ PE - PVC & ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

1. ΟΜΑΔΑ : ΩΛΗΝΕ PE - PVC & ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

Σε μεταφορά

2. ΥΤΣΟΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΕ, ΑΚΡΑΙΑ, ΣΑΤ, ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ & ΚΑΛΛΤΜΑΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                                                                                      του ζργου :

“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ”

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11/2017

3



Α/Α ΤΛΙΚΑ Α/Σ Ε/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
ΤΝΟΛΟ

37.570,00

1 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από 

ζκσρόδεμα καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917,                                                          

βάζη θρεαηίοσ h=1,00 m εζωη.διαμέηροσ 1,20 m

3.01 ΣΕΜ 14,00 110,00 1.540,00

2 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από 

ζκσρόδεμα καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917,                                                         

δακηύλιος θρεαηίοσ h=0,50 m εζωη.διαμέηροσ 1,20 m

3.02 ΣΕΜ 14,00 55,00 770,00

3 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από 

ζκσρόδεμα καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917,                                                          

κώνος θρεαηίοσ h=1,00 m εζωη.διαμέηροσ 1,20-0,60 m

3.03 ΣΕΜ 14,00 80,00 1.120,00

3.430,00

ΤΝΟΛΟ : 41.000,00

ΦΠΑ 24% : 9.840,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 50.840,00

3. ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΚΤΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΣΙΑ

ύνολο : 3. ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΚΤΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΣΙΑ

Από μεταφορά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ. ΔΕΤΑΚ

Παπαδόπουλοσ Μιχάλησ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ

Κατερίνη  08-02-2017
Ο ςυντάξασ

Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνησ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ
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Α/Α ΤΛΙΚΑ Α/Σ Ε/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ

1. ΟΜΑΔΑ : ΩΛΗΝΕ PE - PVC & ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

1 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή 

MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηροσ DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.01 m 240,00

2 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή 

MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηροσ DN 75 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.02 m 126,00

3 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή 

MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηροσ DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.03 m 390,00

4 φλήνες πιέζεφς πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή 

MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτφμα, καηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηροσ DN 280 mm / ΡΝ 12,5 atm

1.04 m 120,00

5 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ63 τλζη 1.05 ηεμ 4,00

6 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ75 τλζη 1.06 ηεμ 4,00

7 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ90 τλζη 1.07 ηεμ 8,00

8 Ειδικά ηεμάτια λαιμός+θλάνηζα 16 atm για PE Φ280 τλζη 1.08 ηεμ 2,00

9 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ63 τλζη 1.09 ηεμ 4,00

10 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ75 τλζη 1.10 ηεμ 4,00

11 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ90 τλζη 1.11 ηεμ 8,00

12 Ηλεκηρομούθα 16 atm για PE Φ280 τλζη 1.12 ηεμ 2,00

13 Αγφγοί σπό πίεζη από ζφλήνες  PVC-U Ονομαζηικής πίεζης 16 atm 

Ονομαζηικής διαμέηροσ D140 mm

1.13 m 636,00

14 Αγφγοί σπό πίεζη από ζφλήνες  PVC-U Ονομαζηικής πίεζης 16 atm 

Ονομαζηικής διαμέηροσ D200 mm

1.14 m 636,00

2. ΥΤΣΟΙΔΗΡΑ ΓΩΝΙΕ, ΑΚΡΑΙΑ, ΣΑΤ, ΤΝΔΕΣΗΡΙΑ & ΚΑΛΛΤΜΑΣΑ

1 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), ακραία για PVC Φ63 τλζη

2.01 ηεμ 3,00

2 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), ακραία για PVC Φ75 τλζη

2.02 ηεμ 4,00

3 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), ακραία για PVC Φ90 τλζη

2.03 ηεμ 8,00

4 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), ανοιτηές γωνίες Φ90 τλζη

2.04 ηεμ 2,00

5 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), ηασ Φ63 τλζη

2.05 ηεμ 1,00

6 Ειδικά ηεμάτια ζφληνώζεφν από ελαηό τσηοζίδηρο ζθαιροειδούς γραθίηη (ductile 

iron), τσηοζιδηρά καλλύμαηα θρεαηίων Φ600τλζη

2.06 ηεμ 14,00

Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                                                                                      του ζργου :

“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ”

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11/2017
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Α/Α ΤΛΙΚΑ Α/Σ Ε/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ

3. ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΚΤΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΣΙΑ

1 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από ζκσρόδεμα καηά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, βάζη θρεαηίοσ h=1,00 m εζωη.διαμέηροσ 1,20 m

3.01 ΣΕΜ 14,00

2 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από ζκσρόδεμα καηά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, δακηύλιος θρεαηίοσ h=0,50 m εζωη.διαμέηροσ 1,20 m

3.02 ΣΕΜ 14,00

3 Προκαηαζκεσαζμένα κσκλικά θρεάηια επίζκευης αγφγών από ζκσρόδεμα καηά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, κώνος θρεαηίοσ h=1,00 m εζωη.διαμέηροσ 1,20-0,60 m

3.03 ΣΕΜ 14,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ. ΔΕΤΑΚ

Παπαδόπουλοσ Μιχάλησ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ

Κατερίνη  08-02-2017
Ο ςυντάξασ

Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνησ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ           ΕΡΓΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ          ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΚΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                του ζργου : 
           “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ” 
 

    ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:  11/2017 
 
 

Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Σ Η   
 
 

Α.Σ.   1.01 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 63 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 2,75 
(Ολογράφωσ) : δφο ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.02 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 75 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 3,80 
(Ολογράφωσ) : τρία ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
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Α.Σ.   1.03 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 90 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 5,40 
(Ολογράφωσ) : πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.04 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 280 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 53,30 
(Ολογράφωσ) : πενιντα τρία ευρϊ και τριάντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.05 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 15,40 
(Ολογράφωσ) : δζκα πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.06 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 19,40 
(Ολογράφωσ) : δζκα εννζα ευρϊ και ςαράντα λεπτά 
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Α.Σ.   1.07 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 20,80 
(Ολογράφωσ) : είκοςι ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.08 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ280 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 147,00 
(Ολογράφωσ) : εκατόν ςαράντα επτά ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   1.09 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 5,00 
(Ολογράφωσ) : πζντε ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   1.10 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 8,50 
(Ολογράφωσ) : οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   1.11 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 9,00 
(Ολογράφωσ) : εννζα ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   1.12 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ280 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 104,00 
(Ολογράφωσ) : εκατόν τζςςερα ευρϊ 

 
 
 

Α.Σ.   1.13 
ωλινεσ PVC-U Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm. 

Ονομ. διαμζτρου D 140 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 11,70 
(Ολογράφωσ) : ζντεκα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
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Α.Σ.   1.14 
ωλινεσ PVC-U Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm. 

Ονομ. διαμζτρου D 200 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 28,15 
(Ολογράφωσ) : είκοςι οκτϊ ευρϊ και δεκαπζντε  λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.01 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 5,30 
(Ολογράφωσ) : πζντε ευρϊ και τριάντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.02 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 16,10 
(Ολογράφωσ) : δζκα ζξι ευρϊ και δζκα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.03 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 19,50 
(Ολογράφωσ) : δζκα ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.04 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ανοιχτζσ γωνίεσ Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 43,50 
(Ολογράφωσ) : ςαράντα τρία ευρϊ και πενιντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.05 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 
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Σαυ Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 11,70 
(Ολογράφωσ) : ζντεκα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 

 
 

Α.Σ.   2.06 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Χυτοςιδθρά καλλφματα φρεατίων Φ600 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 100,00 
(Ολογράφωσ) : εκατό ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   3.01 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Βάςθ φρεατίου h=1,00m εςωτ. διαμζτρου 1,20 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 110,00 
(Ολογράφωσ) : εκατό δζκα ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   3.02 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Δακτφλιοσ φρεατίου h=0,50m εςωτ. διαμζτρου 1,20 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 55,00 
(Ολογράφωσ) : πενιντα πζντε ευρϊ 

 
 

Α.Σ.   3.03 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Κώνοσ φρεατίου h=1,00m εςωτ. διαμζτρου 1,20-0,60 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : 80,00 
(Ολογράφωσ) : ογδόντα ευρϊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Προϊςτάμενοσ Σ .Τ.  ΔΕΤΑΚ  

 
 
 

Παπαδόπουλοσ Μιχάλθσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 

Κ α τ ε ρ ί ν θ   0 8 - 0 2 - 2 0 1 7  
Ο  ς υ ν τ ά ξ α σ  

 
 
 

Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνθσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ           ΕΡΓΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ          ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΚΝΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                του ζργου : 
           “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ” 
 

    ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:  11/2017 

 
 
 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
 
 

Άρθρο  1ο Αντικείμενο  τησ  εργολαβίασ 
 

Η εργολαβία αυτι αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςωλινων, εξαρτθμάτων και άλλων 
υλικϊν φδρευςθσ για τισ ανάγκεσ μετακίνθςθσ των δικτφων ςτα ςθμεία ςυνάντθςθσ αυτϊν με 
τθν υπό καταςκευι περιφερειακι οδό. 
 
 

Άρθρο  2ο τοιχεία  τησ  εργολαβίασ 
 

τοιχεία τθσ εργολαβίασ είναι: 
1. Σο ςυμφωνθτικό. 
2. Η παροφςα  Διακιρυξθ. 
3. Η Οικονομικι  Προςφορά. 
4. Σο Σιμολόγιο  Δθμοπράτθςθσ. 
5. Η υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.). 
7. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
8. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ. 
9. Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρθρο  3ο Προθεςμία  εκτζλεςησ  τησ  προμήθειασ 
 
 Ζναρξθ παράδοςθσ των υλικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η 
παράδοςθ κα γίνεται ςταδιακά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κατόπιν ζγγραφθσ 
εντολισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν. Η ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ εκτιμάται ότι κα 
γίνει εντόσ ζξι (6) μθνϊν. 
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Άρθρο  4ο Σεχνικζσ  προδιαγραφζσ 
 

Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να προζρχονται από πιςτοποιθμζνο, κατά το πρότυπο 
ISO 9001/2008, εργοςτάςιο - εταιρεία παραγωγισ. Όλα τα υλικά κα προζρχονται από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ για το οποίο υποβάλλονται τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. Η προςφορά 
κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου για πόςιμο νερό, των 
προςφερόμενων υλικϊν. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ/ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί 
από αναγνωριςμζνο Φορζα Πιςτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε.  
 
ΩΛΗΝΕ  ΡΕ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

1. Όλα τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α. 14097/757/2012, 
ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 «Ζλεγχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και 
ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και 
ενδοδαπζδια κζρμανςθ» και τισ αντίςτοιχεσ εφαρμοςτικζσ εγκυκλίουσ.  

2. Όλα τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και ςε κάκε 
περίπτωςθ όχι παλαιότερθσ των 6 (ζξθ) μθνϊν από τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. 

3. Η ςιμανςθ των ςωλινων πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το Πρότυπο ISO 1043-1 :2011 
4. Οι ανοχζσ διαςτάςεων εξωτερικισ διαμζτρου και πάχουσ τοιχϊματοσ των ςωλινων πρζπει 

να είναι ςφμφωνεσ με το Πρότυπα ISO 3607:1977, ISO 3606:1976, ISO 11922 –1/2:1997  
5. Η επιφάνεια των ςωλινων πρζπει να είναι ομοιογενισ, λεία και ομοιόμορφθ. Κουλοφρεσ ι 

ςωλινεσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν περιοχζσ με ανωμαλίεσ χφτευςθσ ι / και εκδορζσ ζτςι ϊςτε 
να εμφανίηεται μειωμζνο πάχοσ τοιχϊματοσ, μικρότερο από το οριηόμενο ςτα ςχετικά 
πρότυπα, απορρίπτονται ωσ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΕ με υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ. 

6. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα, προσ επαλικευςθ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν, να προβεί 
με ζξοδα των προμθκευτϊν ςτον ζλεγχο αυτϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. 

7. Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια ςωλινων από 
πολυαικυλζνιο (PE) για χριςθ ςε δίκτυα φδρευςθσ με εςωτερικι πίεςθ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον 12,5 atm και ςτθρίηεται ςτο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7.  

8. Οι ςωλινεσ για μεταφορά πόςιμου νεροφ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι και για υπόγεια 
τοποκζτθςθ, χρϊματοσ μαφρου και να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ των υγειονομικϊν 
διατάξεων, οφτωσ ϊςτε να μθν προςδίδουν ςτο νερό γεφςθ, οςμι ι χρϊμα, χωρίσ πόρουσ, 
φυςαλίδεσ ι ραγάδεσ. Οι ςωλινεσ κατά τθν παράδοςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.K. 
κα πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ, ζχοντασ λθφκεί όλα τα προβλεπόμενα μζτρα, για 
τθν αποφυγι χάραξισ τουσ από αιχμθρά αντικείμενα ι πλθγϊματοσ των ςωλινων κατά 
τθν μεταφορά τουσ. 

9. Σα μικθ των ςωλινων κα είναι ςε ρολά των 100,00 m ι ευκφγραμμα τμιματα των 12,00 
m. τθν εξωτερικι επιφάνεια των ςωλινων κα υπάρχει ςιμανςθ με ευδιάκριτα γράμματα 
φψουσ τουλάχιςτον 5 χιλιοςτϊν με τθ μζκοδο ink – jet και όχι με κερμικι χάραξθ.  

10. Η ςιμανςθ επί των ςωλινων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξισ ςτοιχεία: 
α) Εμπορικι επωνυμία του προϊόντοσ 
β) Διάμετροσ ςωλινα 
γ) Πάχοσ τοιχωμάτων ςωλινα 
δ) Πίεςθ λειτουργίασ 
ε) Είδοσ πρϊτθσ φλθσ ( HD – PE80 MRS8 2θσ γενιάσ) 
ςτ) Εταιρεία παραγωγισ 
η) Προδιαγραφζσ παραγωγισ 
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ΠΛΑΣΙΚΟΙ  ΩΛΗΝΕ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ  PVC 
 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα από ςκλθρό PVC 100 ςφμφωνα με τα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 1452, ΕΛΟΣ-9 και 
ΕΛΟΣ-476. Οι ιδιότθτεσ του ςκλθροφ PVC που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των 
ςωλινων κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ DIN 8061/4102. 
 

1. Όλα τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α. 14097/757/2012, 
ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012«Ζλεγχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και 
ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και 
ενδοδαπζδια κζρμανςθ» και τισ αντίςτοιχεσ εφαρμοςτικζσ εγκυκλίουσ.  

2. Όλα τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και ςε κάκε 
περίπτωςθ όχι παλαιότερθσ των 6 (ζξθ) μθνϊν από τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. 

3. Η ςιμανςθ των ςωλινων πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το Πρότυπο ISO 1043-1 :2011 
4. Οι ανοχζσ διαςτάςεων εξωτερικισ διαμζτρου και πάχουσ τοιχϊματοσ των ςωλινων πρζπει 

να είναι ςφμφωνεσ με το Πρότυπα ISO 3607:1977, ISO 3606:1976, ISO 11922 –1/2:1997  
5. Η επιφάνεια των ςωλινων πρζπει να είναι ομοιογενισ, λεία και ομοιόμορφθ. Κουλοφρεσ ι 

ςωλινεσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν περιοχζσ με ανωμαλίεσ χφτευςθσ ι / και εκδορζσ ζτςι ϊςτε 
να εμφανίηεται μειωμζνο πάχοσ τοιχϊματοσ, μικρότερο από το οριηόμενο ςτα ςχετικά 
πρότυπα, απορρίπτονται ωσ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΕ με υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ. 

6. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα, προσ επαλικευςθ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν, να προβεί 
με ζξοδα των προμθκευτϊν ςτον ζλεγχο αυτϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. 

7. Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα είναι από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) και 
πρζπει να ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ το πρότυπο ΕΛΟΣ EN ISO 1452 «για ςυςτιματα 
πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ με εςωτερικι πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
16 atm από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)». 

8. Σα εξαρτιματα κα είναι μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) και πρζπει να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ το πρότυπο ΕΛΟΣ EN ISO 1452 «για ςυςτιματα πλαςτικϊν 
ςωλθνϊςεων για παροχι νεροφ υπό πίεςθ από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC-U)» και τισ Γερμανικζσ  προδιαγραφζσ DIN 8063 «υνδζςεισ και ειδικά τεμάχια για 
ςωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςκλθρό PVC. 

 

ΧΤΣΟΙΔΗΡΑ  ΤΛΙΚΑ 
 

Σα ςϊματα και τα καλφμματα μετά τθν χφτευςθ πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια 
χωρίσ λζπια, εξογκϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω 
κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

 
 

Άρθρο  5ο Ρήτρεσ 
 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τισ 
προκεςμίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςθσ. 
 ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ο εργοδότθσ κατακρατεί από τον 
ανάδοχο ςαν ποινικι ριτρα ποςό τριακοςίων (300,00) €υρϊ για κάκε μζρα από τθν λιξθ 
τθσ προκεςμίασ και μζχρι είκοςι (20) θμζρεσ, μετά τθν πάροδο των οποίων το ποςό 
αυξάνεται ςε εξακόςια (600,00) €υρϊ για κάκε θμζρα και μζχρι τθν πάροδο δφο (2) μθνϊν 
από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ. Κατόπιν ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
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Άρθρο  6ο 
 

Για τθ εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω 
νομοκετθμάτων:  
− Σου Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Προμηθειών και Υπηρεςιών  

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…».  
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».  
Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».  
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και 

λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 
 
 
 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ.  ΔΕΤΑΚ  

 
 
 
 

Παπαδόπουλοσ Μιχάλησ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ 

Κ α τ ε ρ ί ν η   0 8 - 0 2 - 2 0 1 7  
Ο  ς υ ν τ ά ξ α σ  

 
 
 
 

Αναγνωςτόπουλοσ Θεοφάνησ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνησ 
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