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Προς 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
 

Θέµα: Προµήθεια διαφραγµατικών βαλβίδων σταθερής παροχής 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην προµήθεια τεσσάρων (4) 

διαφραγµατικών βαλβίδων σταθερής παροχής, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

απαιτήσεις που ακολουθούν, για το νέο αντλιοστάσιο –booster Χαλάστρας – 

Ανατολικού 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο, 

µέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος) 

Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Για την προµήθεια ∆ιαφραγµατικών  βαλβίδων σταθερής παροχής διπλού 

θαλάµου DN150/PN10……Τεµάχια  4 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η χυτοσιδηρές διαφραγµατικές βαλβίδες σταθερής παροχής θα είναι διάταξης ‘Υ’ 

ονοµαστικής πίεσης PN10 και ονοµαστικής διαµέτρου DN150, φλαντζωτής  σύνδεσης 

DIN2501/ISO7005-2/EN1092-2 .  

Θα φέρουν στο σώµα τους ένδειξη του εργοστασίου κατασκευής, της ονοµαστικής 

διαµέτρου, της ονοµαστικής πίεσης και του υλικού κατασκευής του σώµατος. 

Υλικά κατασκευής  

1 
Σώμα-Καλύμα Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN 

1693/EN1563 

2 Πώμα Ορείχαλκος ASTM B21 



3 Διάφραγμα Neopren, NBR  

4 Υλικά στεγανοποίησης EDPM 

5 Έδρα στεγανοποίησης Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 

6 Άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας X20Cr13  

7 
Δίσκοι διαφράγματος Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN 

1693/EN1563 

8 
Δίσκος έμφραξης Ορείχαλκος ή Ελατός χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 

GGG40 DIN 1693/EN1563 

9 Κοχλίες-περικόχλια INOX AISI 304  

 

Η λειτουργία της βαλβίδας θα είναι υδραυλικά ελεγχόµενη και θα πραγµατοποιείται 

µέσω ενσωµατωµένου πιλότου, ενώ θα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες 

διατάξεις (σωλήνες, βανάκια κλπ).  

Το συνολικό µήκος της βαλβίδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450mm. 

Το σώµα των βαλβίδων θα έχει στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής 

όπως εποξειδική βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναµο υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα 

είναι τουλάχιστο 200 µm. 

Παράδοση 

Οι βαλβίδες θα παραδίδονται σε ανθεκτική συσκευασία και κατά την φορτοεκφόρτωση 

και την µεταφορά θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή κρούσεων ή βίαιων 

χειρισµών που θα µπορούσαν να προξενήσουν βλάβες. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµιστούν: 

1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρµογές πόσιµου νερού (potability certificate) 

από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε (όπως NSF, WRAS, κλπ).  

2. Τεχνικά εγχειρίδια µε πλήρεις οδηγίες χρήσεως για την λειτουργία-ρύθµιση και 

εγκατάσταση της βαλβίδας. 

3. Ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. 

Τοπος παράδοσης υλικών 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ στην περιοχή 

Καλοχωρίου.  

         Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις 

απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ ηµερών από την έκδοση των νοµίµων 

παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους. 

 



Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα 

Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο: 2310966753. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 
 

  

 
 
 


