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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Στο τεύχος αυτό περιγράφονται τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 

αποκατάσταση του φράγµατος των Μαριών  

Τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην εν λόγω προµήθεια θα είναι 

σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στις παρακάτω Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές ΕΤΕΠ ,οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ µε 

αριθ.2221/τευχ.Β΄/30- 7 -2012.  

• Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή  1501-08-06-02-01 µε τίτλο «∆ίκτυα 

υπο πίεση από σωλήνες u -PVC». 

• Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 1501-08-06-07-05 µε τίτλο«Τεµάχια 

εξάρµωσης συσκευών». 

• Σωλήνες γαβανιζέ Φ150 σύµφωνα µε τις παρακάτω περιγραφόµενες 

προδιαγραφές. 

• Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00 

«∆ίκτυα από Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας». 

Τα υλικά της εν λόγω προµήθειας θα παραδοθούν στη νήσο Θάσο στον 

∆ήµο  και συγκεκριµένα στο Φράγµα Μαριών κατόπιν συνεννόησης. 

Η προσφορά θα αναφέρεται επί των τιµών των υπό προµήθεια υλικών και οι 

τελικές ποσότητες θα προκύψουν µε αναλογική προσαρµογή στην 

εγκεκριµένη πίστωση των 21.000,00€ του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών, 

άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου» της ΣΑΕΠ 831 

µε Κ.Α.Ε. 2016ΕΠ83100001 και τίτλο υποέργου «Προµήθεια σωλήνων για 

την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγµατος Μαριών». 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 21.000,00 €. 

Αναλύεται ως εξής:  ΥΛΙΚΑ           :   16.935,00 € 

                               ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  :       0,48 

    Φ.Π.Α. (24%):    4.064, 52 €. 

 

Η διενέργεια και εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16. 
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2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

    Σωλήνες άρδευσης γαλβανιζέ Φ150. 

1. Οι σωλήνες µε περιστρεφόµενα κλειδιά είναι κατασκευασµένες από 

ταινιοχάλυβα και επιψευδαργυρωµένοι εσωτερικά και εξωτερικά εν θερµώ 

αρίστης ποιότητας. Το πάχος τοιχώµατος των σωλήνων και ειδικών 

τεµαχίων  από ταινιοχάλυβα είναι χωρίς την επιψευδαργύρωση 1,4 χλστ. 

για την διάµετρο Φ120 χλστ.  

 

2. Τα εσωτερικά τοιχώµατα των σωλήνων είναι λεία, χωρίς διογκώσεις και 

το προστατευτικό περίβληµα ( επιψευδαργύρωση ), είναι στενά 

συνδεδεµένο µε την κύρια ύλη κατασκευής ώστε να µην αποκολλάται µε τα 

χτυπήµατα που συµβαινούν κατά την µεταφορά, µετακίνηση και δεν θα 

δηµιουργούνται τριχοειδείς ρωγµές. ∆εν θα υπάρχουν κατά την 

επιψευδαργύρωση κατάλοιπα γαλβανίσµατος στα άκρα των σωλήνων και 

δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες από συµπίεση  ή χτυπήµατα καθώς και τα 

τεµάχια των σωλήνων θα είναι ευθύγραµµα. Το µήκος των σωλήνων από 

ταινιοχάλυβα θα είναι περίπου 6,00µ. Η επιψευδαργύρωση δεν απολεπίζεται 

κατά την µεταφορά. 

 

 3. Οι σωλήνες είναι εφοδιασµένες µε περιστρεφόµενα κλειδιά ταχείας 

σύνδεσης ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα µε τη βοήθεια ελαστικού 

δακτυλίου (ο οποίος είναι αναπόσπαστο µέρος του συνδέσµου) που 

λειτουργεί µε µηχανική πίεση (µηχανικός σύνδεσµος). Το κλείστρο του 

µηχανικού συνδέσµου θα φέρει ανάγλυφα η µε χαραγµένα γράµµατα τη 

λέξη ΤΟΕΒ και η αποσύνδεση των σωλήνων µετά την απασφάλιση του 

κλείστρου, επιτυγχάνεται µε ελαφρά ανύψωση των. 

 

4. Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων των συνδέσµων της από 

ταινιοχάλυβα σωλήνωσης είναι 2.5 χλστ. για την διάµετρο Φ150 χωρίς την 

επιψευδαργύρωση και η αρπάγη του κλείστρου (γάντζος) είναι 

κατασκευασµένη από ταινιοχάλυβα πάχους 4 χλστ. Οι πύροι της αρπάγης 

των κλείστρων είναι τύπου MASSIF. 

  

Οι σωλήνες είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το DIN 19654 (να 

κατατεθεί επι ποινη αποκλεισµού µε την προσφορά το εν λόγω 

πιστοποιητικό που ανήκει στον κατασκευαστή ή προµηθευτή πριν την ηµέρα 

δηµοσίευσης του διαγωνισµού), και έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής : 

 

Πιέσεις δοκιµών και µέγιστη γωνιακή απόκλιση 12 µοιρών για σωλήνες 

διαµέτρου Φ150 χλστ.  

Μέγιστο επιτρεπτό βάθος κρούσης 2 χιλ. και βάθος κάµψης µε πλήρη 

σωλήνα 10 χλστ. 

Επιτρεπτή απόκλιση από τη ζητούµενη διάµετρο + 0,3 χλστ. 

∆υνατότητα αντικατάστασης σωλήνων σύµφωνα µε το DIN 19654. 
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Απώλεια τριβών σε ευθύγραµµη και γωνιακή τοποθέτηση σε µέτρα ανά 100 

µέτρα σωλήνων. 

Για σωλήνα Φ150 χλστ. 2,21 - 2,67 - 3,12-3,65 για παροχές αντίστοιχα 

100-110-120-130 m3/Η και σε τοποθέτηση µε γωνιακή απόκλιση 12ο 

αυξηµένες κατά 25% µε επιτρεπτή απόκλιση 10%. 

Ολα τα υλικά που αναγράφονται θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

 

   

                                                                                                                 

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 05.-06-2019 ΚΑΒΑΛΑ, 05-06-2019 ΚΑΒΑΛΑ, 05.-06-2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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