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Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Καθαρό ποσό   : 23.844,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.       24%    :  5.722,56  ΕΥΡΩ

Σύνολο                   : 29.566,56  ΕΥΡΩ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της υπηρεσίας
ύδρευσης του Δήμου Κέας, που στόχο έχει την επέκταση του δικτύου ύδρευσης για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέας. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
από  αγωγούς  πολυαιθυλενίου,  συνολικού  μήκους  6.000,00  μέτρων,  οι  οποίοι  έχουν
μεγαλύτερη αντοχή στη χημική διάβρωση. Επιπλέον, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου
διανομής, πρόκειται να τοποθετηθούν στόμια υδροληψίας, από τα οποία είναι δυνατόν να
λαμβάνεται νερό για κατάσβεση πυρκαγιάς, πότισμα κοινοχρήστων χώρων πρασίνου κ.λπ.

Η τοποθέτηση τους καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες που θα εκτελεστούν για
την κατασκευή του δικτύου θα υλοποιηθεί από συνεργεία του Δήμου Κέας.

Υδραυλικά Εξαρτήματα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12,5

CPV:44161200-8 “Σωλήνες
ύδρευσης”

4800 ΜΕΤΡΑ

2

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16

CPV:44161200-8 “Σωλήνες
ύδρευσης”

1200 ΜΕΤΡΑ

3
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16
CPV:44111530-5“ηλεκτρικά

εξαρτήματα μόνωσης”

30
ΤΕΜΑΧΙΑ

4
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80

ΡΝ16
CPV:44411100-5 “Κρουνοί ”

3 ΤΕΜΑΧΙΑ
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Η προμήθεια των εξαρτημάτων ύδρευσης για την κατασκευή του δικτύου θα γίνεται σταδιακά,
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και όχι πέραν των δυο (2) μηνών  
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων:

1. CPV:44111530-5“ηλεκτρικά εξαρτήματα μόνωσης”
2. CPV:44161200-8 “Σωλήνες ύδρευσης”
3. CPV:44411100-5 “Κρουνοί ”

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δίκτυα με βάση την ονομαστική πίεση (PN) 
των σωληνώσεων πολυαιθυλενίου:

Δίκτυο    1 :  Το δίκτυο ύδρευσης,  με  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  200 μέτρων έκαστος,  διατομής  Φ90 και
ονομαστικής πίεσης PN16 καλύπτουν δίκτυο μήκους 1.200,00 μέτρων και επιπλέον για την σύνδεση των
σωληνώσεων θα  χρειαστούν  έξι  (6)   ηλεκτρομούφες  διατομής  Φ90  και  PN16. Ενδεικτικά,  παρακάτω
αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων του παρόντος δικτύου:

Φ90 PN16 Φ90 PN12.5

Δίκτυο (1) 1.200,00

Δίκτυο (2) 1.130,07

Δίκτυο (3) 275,09

Δίκτυο (4) 255,69

Δίκτυο (5) 580,63

Δίκτυο (6) 178,52

Δίκτυο (7) 115,81

Δίκτυο (8) 2.264,19

Σύνολο (μέτρα) 1.200,00 4.800,00

6.000,00
Συνολικό μήκος επέκτασης 

δικτύου (μέτρα)
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 Δίκτυο Φ90 PN16 (1)

A/A X Y

0 529786.37 4165696.17

1 529766.80 4165703.58

2 529735.44 4165731.76

3 529711.63 4165739.70

4 529682.53 4165737.05

5 529654.74 4165724.48

6 529624.32 4165715.88

7 529604.47 4165717.87

8 529581.98 4165723.16

9 529554.86 4165731.76

10 529536.34 4165763.51

11 529515.84 4165791.29

12 529495.33 4165813.78

13 529484.09 4165834.95

14 529481.44 4165848.84

15 529476.81 4165870.67
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16 529472.84 4165881.25

17 529464.91 4165893.82

18 529448.37 4165897.79

19 529425.22 4165895.80

20 529400.08 4165893.16

21 529381.56 4165887.86

22 529356.43 4165886.54

23 529332.61 4165887.20

24 529314.75 4165892.49

25 529269.77 4165907.71

26 529217.52 4165905.06

27 529190.40 4165858.10

28 529177.83 4165825.69

29 529175.19 4165817.09

30 529186.43 4165789.31

31 529191.06 4165758.88

32 529190.40 4165738.37

33 529177.83 4165725.14

34 529157.99 4165712.58

35 529133.51 4165700.01

36 529109.70 4165670.24

37 529083.90 4165631.22

38 529058.11 4165614.02

39 528993.28 4165590.21

40 528949.63 4165569.70

41 528968.15 4165550.52

Στα υπόλοιπα δίκτυα ύδρευσης (Δίκτυα 2,3,4,5,6,7,8) συνολικού μήκους 4.800,00 μέτρων, διατομής Φ90 
και ονομαστικής πίεσης PN12.5, θα χρειαστούν εικοσιτέσσερις (24) ηλεκτρομούφες.

Δίκτυο 2: Το δίκτυο ύδρευσης, με σωλήνες πολυαιθυλενίου 200 μέτρων έκαστος, διατομής Φ90 και ονομαστικής
πίεσης  PN12.5 καλύπτουν  δίκτυο  μήκους  1.130,07  μέτρων. Ενδεικτικά,  παρακάτω  αναφέρονται  οι
συντεταγμένες των σημείων του παρόντος δικτύου:
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 Δίκτυο Φ90 PN12.5 (2)

A/A X Y

0 528967.09 4165550.12

1 528978.34 4165546.82

2 529007.44 4165567.32

3 529028.61 4165573.94

4 529064.33 4165584.52

5 529088.14 4165593.12

6 529109.30 4165608.33

7 529138.41 4165637.44

8 529172.81 4165660.59

9 529215.14 4165671.83

10 529243.58 4165675.14

11 529262.10 4165691.01

12 529272.02 4165708.87

13 529274.67 4165737.32

14 529266.07 4165773.03
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15 529272.69 4165795.52

16 529324.28 4165783.62

17 529340.15 4165769.07

18 529371.90 4165710.86

19 529404.98 4165661.91

20 529432.76 4165599.73

21 529465.83 4165553.43

22 529506.84 4165529.62

23 529574.31 4165516.39

24 529602.09 4165516.39

25 529648.39 4165478.02

26 529649.72 4165439.66

27 529643.10 4165418.49

28 529655.01 4165402.62

29 529682.79 4165397.33

30 529728.43 4165396.00

Δίκτυο 3: Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους  275,09 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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Δίκτυο Φ90 PN12.5 (3)

A/A X Y

0 529610.29 4165396.00

1 529626.83 4165388.07

2 529665.20 4165384.10

3 529696.28 4165387.40

4 529728.70 4165395.34

5 529751.19 4165381.45

6 529773.67 4165364.91

7 529793.52 4165356.98

8 529821.96 4165350.36

9 529847.10 4165362.93

10 529854.37 4165382.11

Δίκτυο 4  : Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους  255,69 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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Δίκτυο Φ90 PN12.5 (4)

A/A X Y

0 530522.05 4165229.45

1 530549.17 4165244.00

2 530586.87 4165248.63

3 530611.35 4165251.94

4 530674.85 4165233.42

5 530698.00 4165197.04

6 530722.47 4165150.07

Δίκτυο 5  : Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους  580,63 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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 Δίκτυο Φ90 PN12.5 (5)

A/A X Y

0 530762.82 4165310.15

1 530749.59 4165285.01

2 530716.52 4165270.46

3 530698.00 4165265.17

4 530679.48 4165245.32

5 530671.54 4165234.74

6 530647.73 4165249.29

7 530655.67 4165254.58

8 530637.14 4165273.10

9 530612.67 4165299.56

10 530586.21 4165324.70

11 530555.78 4165337.93

12 530533.30 4165339.25

13 530595.47 4165351.16

14 530612.67 4165378.94

15 530633.84 4165413.33

16 530678.82 4165392.17

17 530721.15 4165378.94

18 530748.93 4165359.09

Δίκτυο 6  : Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους  178,52 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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 Δίκτυο Φ90 PN12.5 (6)

A/A X Y

0 530275.06 4165224.02

1 530377.59 4165104.83

2 530387.11 4165085.78

Δίκτυο 7  : Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους  115,81 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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 Δίκτυο Φ90 PN12.5 (7)

A/A X Y

0 530520.07 4165229.45

1 530535.94 4165197.70

2 530545.20 4165152.72

3 530557.11 4165140.81

4 530520.07 4165138.17

Δίκτυο 8:  Το δίκτυο ύδρευσης,  με σωλήνες πολυαιθυλενίου,  διατομής Φ90 και  ονομαστικής πίεσης PN12.5
καλύπτουν δίκτυο μήκους 2.264,19 μέτρων. Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι συντεταγμένες των σημείων
του παρόντος δικτύου:
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 Δίκτυο Φ90 PN12.5 (8)

A/A X Y

0 530094.09 4165417.30

1 530114.59 4165425.24

2 530156.92 4165435.82

3 530188.67 4165419.95

4 530268.05 4165382.91

5 530310.38 4165351.16

6 530395.05 4165319.41

7 530437.38 4165327.34

8 530473.10 4165350.49

9 530529.99 4165371.00

10 530580.26 4165385.55

11 530609.36 4165419.95

12 530646.40 4165422.59

13 530707.26 4165401.43

14 530765.47 4165380.92
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15 530813.09 4165345.86

16 530855.43 4165361.74

17 530894.45 4165402.09

18 530874.61 4165363.06

19 530823.01 4165280.38

20 530730.41 4165158.67

21 530715.20 4165150.07

22 530646.40 4165102.45

23 530483.69 4164941.05

24 530467.81 4164908.64

25 530486.99 4164876.23

26 530629.87 4164874.24

27 530658.31 4164850.43

28 530670.88 4164796.19

29 530661.62 4164757.16

30 530692.71 4164694.33

31 530703.29 4164664.56

32 530712.55 4164493.90

33 530802.51 4164417.17

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Θεόδωρος Ζαχαράκης
Μηχανολόγος-Μηχανικός Τ.Ε.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των   είκοσι εννέα   χιλιάδων   πεντακοσίων εξήντα   έξι ευρώ    και πενήντα
έξι λεπτών   (  29.566,56 €  ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από
τη πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2018 (Κ.Α. 25.6662.0001) κατα εκατό
ευρώ (100,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και του αντίστοιχου Κ.Α. του έτους 2019 κατά  είκοσι
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ  και πενήντα έξι λεπτών (29.466,56 €)  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, ως κατωτέρω:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ

100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
4800 ΜΕΤΡΑ 3,53 € 16.944,00 €

2
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ

100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
1200 ΜΕΤΡΑ 4,60 € 5.520,00 €

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 9,00 € 270,00 €
4 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80 ΡΝ16 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 370,00 € 1.110,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.844,00 €
ΦΠΑ 24% 5.722,56 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 29.566,56 €

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Θεόδωρος Ζαχαράκης
Μηχανολόγος-Μηχανικός Τ.Ε.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Σ  ΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 100 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η ποιότητα των σωλήνων και των εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE)  PE  100  υπόκειται  στον  έλεγχο  των  διαφόρων  κρατικών  οργανισμών  και
καθορίζεται  από τα  εθνικά αλλά και  τα  διεθνή πρότυπα και  προδιαγραφές.  Γι’ αυτό,  ο
κατασκευαστής οφείλει να παρακολουθεί την ποιότητα των προϊόντων και να την ελέγχει
με τη βοήθεια μεθόδων που περιγράφονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα (EN, ISΟ,
DIN, BS, κ.λ.π.) και ειδικότερα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 12201.

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά από HDPE PE 100 πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.
14097/757/2012 (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012) περί  ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους
πλαστικούς  σωλήνες  και  στα  εξαρτήματα  αυτών  για  μεταφορά  πόσιμου  νερού,
αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς και με την εγκύκλιο με αριθμ.
πρωτ.  οικ.  5817/2η  ΚΒΠ  364/Φ.20/29-04-2013  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς (σς 8.0, MRS 10,
PE 100) κατά EN 12201-2, PN 12.5/16 atm, μπλε χρώματος κατάλληλοι για τη διανομή
πόσιμου  νερού.  Ο  καθορισμός  των  διαστάσεων  θα  γίνεται  με  βάση  την  αντίστοιχη
κατηγορία SDR για PN 12.5/16 atm.

Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι HDPE, PE 100, MRS
10, μπλε ή μαύρου χρώματος, σε ρολά των 200 μέτρων, κατάλληλη για την κατασκευή
σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού.

Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23οC θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από 0,930 gr/cm3. 

Η θερμική αγωγιμότητα είναι υψηλή στα υλικά τα οποία αποκαλούνται θερμικά αγώγιμα,
όπως είναι τα μέταλλα και είναι χαμηλή στα υλικά που αποκαλούνται θερμομονωτικά, γι
αυτό  όσο  μικρότερος  είναι  ο  συγκεκριμένος  συντελεστής  ενός  υλικού  τόσο  καλύτερη
θερμομόνωση έχει. Η θερμική αγωγιμότητα κατά DIN 52612 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα
0,45 W/mC, ενώ τα πάχη των τοιχώματων των σωληνώσεων με ονομαστική πίεση PN12,5
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και PN16 δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 6,5 mm και 8 mm αντίστοιχα.

Επίσης, τα βάρη αυτών δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 1,7 kg/m και 2 kg/m για την
ονομαστική πίεση των PN12.5 και PN16 αντίστοιχα.

Δεν  επιτρέπεται  καμία  προσθήκη  προσθέτων  στην  πρώτη  ύλη  για  την  κατασκευή  των
σωλήνων.

Οι σωλήνες πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές :

 DIN 16934 : ως προς τη χημική αντίσταση

 DIN 8074 (1ομέρος) : ως προς τις διαστάσεις

 DIN 8075 (2ομέρος) : ως προς τον έλεγχο ποιότητας

 DIN 16932 : ως προς τη μέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση
των σωλήνων

 DIN 4279 (1ο έως 8ομέρος) : ως προς τις δοκιμές πίεσης

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά

τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής μορφή :

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE/Φ..Χ.. PN.. XXXX=YYYY= όπου

- HDPE : πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

- Φ..Χ.. : εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος

- PN.. : ονομαστική πίεση .. atm

- XXXX : όνομα κατασκευαστή

- YYYY : χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα
από την αντιδιαμετρική.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται
από  το  πρότυπο  EN  12201-2  στους  παραγόμενους  σωλήνες  για  να  εξασφαλισθούν  τα
προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες
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αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές μεταβολές.

Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και
τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία
αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της.

Επί τόπου στα έργα της υπηρεσίας μας, οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με
γυμνό  οφθαλμό  και  θα  ελέγχονται  για  αυλακώσεις,  παραμορφώσεις,  ελαττώματα,
ανομοιογένειες  κλπ.  Θα ελέγχεται  επίσης  η  πιστότητα  της  κυκλικής  διατομής  (ovality)
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 12201-2 .

Στην  περίπτωση  που  υπάρχει  ένδειξη  ή  υποψία  απόκλισης  από  την  παρούσα  τεχνική
προδιαγραφή, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς
ελέγχους προκειμένου να αποφασίσει για την καταλληλότητα ή μη των σωλήνων. Σωλήνες
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θα
απορρίπτονται με το κόστος αντικατάστασης να βαρύνει τον προμηθευτή.

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες
αρσενικές από LDPE και θα είναι συσκευασμένοι (1 μ. x 1 μ. x το μήκος) κατά τέτοιο
τρόπο,  που  να μπορούν  να αποθηκεύονται  καθ’ ύψος.  Στην  περίπτωση,  που οι  αγωγοί
βρίσκονται  σε  κουλούρες,  τότε  η  εσωτερική  διάμετρος  θα  ισούται  με  την  ονομαστική
διάμετρο επί 20 φορές.

Απαγορεύεται  η  χρήση  συρματόσχοινων  ή  αλυσίδων  ή  γάντζων  ή  άλλων  αιχμηρών
αντικειμένων κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων.  Οι σωλήνες ή οι
συσκευασίες των σωλήνων θα μεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται με κατάλληλους
ιμάντες.  Οι  σωλήνες στο εργοστάσιο να είναι  αποθηκευμένοι σε  καλά αερισμένους και
στεγασμένους  χώρους  ώστε  να  προφυλάσσονται  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία,  από  τις
υψηλές  θερμοκρασίες,  ή  από  τις  άσχημες  καιρικές  συνθήκες.  Δεν  επιτρέπεται  η
αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών.



Κέα, 28/11/2018

Αρ.πρωτ.:4411

ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ)

Τα  ηλεκτροεξαρτήματα  (ηλεκτρομούφες)  θα  παράγονται  από  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ100)
χρώματος μαύρου ή μπλε. Η ονομαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι  PN16  και οι
διατομές τους σύμφωνα με τον πίνακα του προϋπολογισμού μελέτης.

Τα εξαρτήματα ΡΕ 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.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται
από  τα  επιπλέον πρότυπα  EN  ISO  15494,  EN1555-3,  ISO  4427-3  στις παραγόμενους
ηλεκτρομούφες  για  να  εξασφαλισθούν  τα  προδιαγραφόμενα  μηχανικά  και  φυσικά
χαρακτηριστικά.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει:

• να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς εξογκώματα

• να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια

• να είναι από PE100, SDR 11 (ISO S5), PN16.

• Σύνδεσμοι ακροδεκτών τουλάχιστον 4 mm
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ80

Οι κρουνοί θα πρέπει να είναι από χυτοσίδηρο GG25 PN16, υπέργειοι, διαμέτρου 80 mm και 
ονομαστική πίεση λειτουργίας PN16 με δυο (2) εξόδους δυόμιση ιντσών (2.5΄΄) έκαστη, 
συμβατός με τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Θα είναι βαμμένοι με κόκκινο χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά το χρώμα θα 
πρέπει να έχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να
να έχει δυο (2) στρώσεις αντισκωριακό, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για την σύνδεση του (π.χ. Ο-Ring 
εφαρμογής, ανοξείδωτος ή ορειχάλκινος άξονας χειρισμού, ορειχάλκινο παξιμάδι, κτλ.)

Τα υδροστόμια πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια του επιβαλλόμενου 
τύπου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

   Η  δαπάνη  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των 29.566,56€,
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (24%),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από τη  πίστωση του
τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2018 (Κ.Α. 25.6662.0001) κατα εκατό
ευρώ (100,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και του αντίστοιχου Κ.Α. του έτους
2019 κατά είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ  και πενήντα έξι λεπτών
(29.466,56 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η  προμήθεια  των  υλικών  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του   Νόμου
4412/2016.

                                                                                

                                                                                  

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Θεόδωρος Ζαχαράκης
Μηχανολόγος-Μηχανικός Τ.Ε.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας   

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  Προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του
Δήμου Κέας, που αφορούν την επέκταση του δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Η τοποθέτηση τους και όλες οι απαραίτητες εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του δικτύου
θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία του Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ   2  ο   Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό με όρους που θα
καθορίσει  η   Οικονομική  Επιτροπή  σύμφωνα με   την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Κάθε προμηθευτής  θα μπορεί  να δώσει προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της προμήθειας..

Ά  ΡΘΡΟ  ο   3  ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν.  4314/2014 (Α'  265),  “Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και  την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.
3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

6. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. 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
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
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ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
12. της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

13. του ν.4555/2018 (Α’133)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

14. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

15. Της με αρ.απόφασης ....... του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού
και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, 

16. Της με αρ. Απόφασης......... ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων 

Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  25.6662.0001 με
ποσό 38.250,68.

 
ΑΡΘΡΟ   5  ο     Παραλαβή     εξαρτημάτων    

Η παραλαβή των εξαρτημάτων ύδρευσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από
δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ   6  ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων  παραστατικών  (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος
του αναδόχου.
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας, αυτή γίνεται από την επιτροπή
παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το  πρωτόκολλο  οριστικής
παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην
περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  του,  χωρίς  να  έχει  ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό  τέλος χαρτοσήμου και  στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ..
Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
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αυτόματα από το σύστημα.

ΑΡΘΡΟ   7  ο   Χρόνος   παράδοσης   

Ο χρόνος  παραλαβής  των υδραυλικών εξαρτημάτων  για  την  Υπηρεσία  Ύδρευσης  του  Δήμου Κέας  θα
γίνεται σταδιακά, καθ υπόδειξη της υπηρεσίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και έως 2
μήνες από  την  ημερομηνία  της  σύμβασης  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του  οικονομικού  αντικειμένου της
μελέτης.

Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
του  αρμοδίου  οργάνου,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4  αυτού, ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται
σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση
που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή
του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Θεόδωρος Ζαχαράκης
Μηχανολόγος-Μηχανικός Τ.Ε.

Κέα, 28/11/2018
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
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Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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