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     Θεσσαλονίκη  27/5/2015  

     Αρ. πρωτ.  13409 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την «Προµήθεια δικλείδων για την µονάδα µηχανικής πάχυνσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυµάτων Θεσσαλονίκης» 

           

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων µαχαιρωτών δικλείδων & τεσσάρων 
(4) χειροκίνητων µαχαιρωτών δικλείδων, συνολικού προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν 

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Πέµπτη 4/6/2015 και 
14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 

Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Γενικές Προδιαγραφές 
 
Όλος ο εξοπλισµός, χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες δικλείδες µε τους actuators (ηλεκτρικούς εκκινητές), θα 

συνδεθούν σε χαλύβδινο δίκτυο µεταφοράς ιλύος, και θα είναι οι πλέον κατάλληλες για την εργασία για την 
οποία προορίζονται. Ο  προέρχονται από προµηθευτές  οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Πρότυπο ΕΝ ISO 9001. Θα φέρουν σήµανση CE. 

 
Ο εξοπλισµός θα είναι καινούργιος,  χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένος για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την 

ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 
 
Στο σώµα των συσκευών θα υπάρχει πινακίδα που θα αναγράφει πλήρη στοιχεία (οίκο κατασκευής, τύπο 

µηχανήµατος, αριθµό και έτος κατασκευής, αριθµό παραγωγής, ονοµαστική διάµετρο και πίεση, ισχύς, ροπή ή 
και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό).  

 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 
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Με την υποβολή της προσφοράς θα δοθούν εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) µε πληροφορίες για τον 
εξοπλισµό (δικλείδες & actuators) όπως σχέδια, χαρακτηριστικά µεγέθη και διαστάσεις κ.λ.π,, η διαθεσιµότητα  
ανταλλακτικών για 10 έτη όσον αφορά τις ηλεκτροκίνητες δικλείδες καθώς και η  διετή  εγγύηση για το σύνολο 
του εξοπλισµού. 

 
Με παράδοση των υλικών θα δοθούν οι οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντηρήσεως σε Ελληνική 

γλώσσα ή/και Αγγλική Γλώσσα, καθώς και τα πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής, τα πιστοποιητικά δοκιµών  
για ∆οκιµασία σε υδραυλική πίεση  (Η πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1.5 φορά 
µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας) & ∆οκιµασία για έλεγχο στεγανότητας (Seal test) σε πίεση ίση 
µε 1,10 φορές την ΡΝ.   

 
Το σύνολο του εξοπλισµού θα παραδοθεί  επί τόπου του έργου (Βιολογικός Σταθµός Θεσσαλονίκης). Η 

µεταφορά βαραίνει τον προµηθευτή. Εξοπλισµός που µπορεί να υποστεί φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης θα είναι 
τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  ∆ικλείδων 
 
Οι χειροκίνητες δικλείδες θα είναι χυτοσιδηρές, µαχαιρωτές (Knife gate valve), µε εποξειδική βαφή 

(εσωτερικά & εξωτερικά), ονοµαστικής διαµέτρου DN150, ονοµαστικής πίεσης PN10. Θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις των προτύπων ΕΝ558-1(face to face dimensions, basic series 20 (DIN 3202/K1)  και ΕΝ1092-2 
(Flange connecting dimensions).  

 
Η σύνδεση των άκρων των δικλείδων είναι Wafer type (τύπου sandwich) µορφής ολοκληρωµένης διατοµής 

και εγκαθίστανται µεταξύ δύο φλαντζών.  
 
Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική 

τους διάµετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση απαλλαγµένη από εγκοπές κ.λ.π στο κάτω 
µέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών που θα καθιστούν προβληµατική την 
στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας.  

 
Κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως µέρος τους 

να µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τµήµατος, δίσκου 
βάκτρου κ.λ.π. 

Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου τουλάχιστον 
GG-25. Ο δίσκος (µαχαίρι) θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας  Α2 (stainless steel 
1.4301 ή AISI 304). Οι κοχλίες, τα  περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος 
της δικλείδας θα είναι επίσης κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2. 

 
Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Η δικλείδα θα κλείνει  όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα 
επιτυγχάνεται µε δακτυλίους ο-ring υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε 
θερµοκρασίες µέχρι 60oC , ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
απαιτείται σύσφιξη  για την επίτευξη της στεγάνωσης. 

 
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης 

στεγάνωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης  θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η 
αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος από το σώµα της δικλείδας. Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του 
περικοχλίου στον δίσκο, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραµένει στην θέση του και τα διάκενα 
µεταξύ δίσκου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 

 
Τοποθέτηση σε κατακόρυφο αλλά και σε οριζόντιο χαλύβδινο δίκτυο µεταφοράς  ιλύος σε βιολογικό 

σταθµό. 



3 
 

Οι Ηλεκτροκίνητες ∆ικλείδες που προορίζονται για ηλεκτροκίνητη ρυθµιστική λειτουργία (modulating),  θα 
είναι όπως οι χειροκίνητες που περιγράφηκαν παραπάνω, και θα διαθέτουν την κατάλληλη προετοιµασία για 
την τοποθέτηση του actuator µε τα παρακάτω τεχνικά  χαρακτηριστικά:   

 
∆ιάσταση µαχαιρωτής 

βαλβίδας 
DN150 

Τυποποίηση φλάντζας F10 

Καρέ άξονα 19mm 

∆ικτύωση Profibus DP 

Τροφοδοσία 3ph/400V/50Hz 

Τρόπος ενεργοποίησης Με Θυρίστωρ 

Περιστροφή Multiturn 

Λειτουργία Modulating duty 

Μέγιστη ροπή 60Nm 

Βαθµός προστασίας IP68 

Τύπος λειτουργίας κοχλία Rising stem 

Είδος λειτουργίας S4 - 25 % 

 
Οι βάνες  & οι actuators θα προέρχονται από τον ίδιο προµηθευτή.  
Τεµάχια: 
- Τέσσερις (4) ηλεκτροκίνητες µαχαιρωτές δικλείδες    
- Τέσσερις (4) χειροκίνητες µαχαιρωτές δικλείδες   
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής 
µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί ανά µονάδα και συνολικά. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι 
έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 
συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Καράγια, ή στον κ. Ιωάννη Κορτέση, 

ή στον κ. Κωνσταντίνο Κωτούλα  στα τηλ. 2310 966880/81 και 2310 586057/ 789897.  

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  
 
 

 Ελένη Παχατουρίδου 
 


