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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  την προµήθεια υλικών ύδρευσης 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια των υλικών ύδρευσης, που περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν  

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Πέµπτη 4/6/2015 και     
14.30, στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
α/α Υλικό ∆ιαστάσεις Τεµάχια 

1 ∆ικλείδα στρεφόµενου δίσκου τύπου Butterfly   DN600,   PN10 1 

2 Τεµάχιο εξάρµωσης   DN600, PN10 1 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ∆ΙΚΛΕΙ∆Α ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΗ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ (BUTTERFLY) ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΑ Ε∆ΡΑΖΟΜΕΝΟ 
∆ΙΣΚΟ  

α. Γενικά Χαρακτηριστικά 

• Η χυτοσιδηρή δικλείδα τύπου πεταλούδας θα είναι ονοµαστικής πίεσης PN10 που θα αντιστοιχεί σε 
µία από τις βαθµίδες του προτύπου ΕΝ 1074-3:2000 (Valves for water supply - Fitness for purpose 
requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves -- ∆ικλείδες δικτύων 
υδροδότησης. Έλεγχος καταλληλότητας και δοκιµές αποδοχής). 

• Η ονοµαστική διάµετρός DN600 θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΝ 1074-3:2000. 

  
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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• Στα άκρα σύνδεσης η δικλείδα θα είναι διαµορφωµένη µε φλάντζες κατασκευής κατά το πρότυπο ΕΝ 
1092-1:2001 για ονοµαστική πίεση PN10. 

• Το µήκος της δικλείδας από πρόσωπο σε πρόσωπο θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΝ 558-1:1996, 
σειρά 13 (DIN3202, F16). 

• Θα είναι κατάλληλη για ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

• Σε πλήρως ανοικτή θέση θα πρέπει να δέχεται συνεχή ροή µε την προβλεπόµενη από την µελέτη 
ταχύτητα ροής και πίεση της σωλήνωσης. 

• Θα επιδέχεται χειρισµό πλήρους ανοίγµατος ή κλεισίµατος, υπό πίεση µέχρι και την ονοµαστική. 

• Θα φέρει στο σώµα της ένδειξη του εργοστασίου κατασκευής, της ονοµαστικής διαµέτρου, της 
ονοµαστικής πίεσης και του υλικού κατασκευής του σώµατος. 

• Θα είναι εφοδιασµένη µε µηχανισµό υποβιβασµού στροφών για τον χειρισµό της µέσω χειροτροχού ή 
κλείδας χειρισµού, αποκλειόµενης της απλής περιστροφής του άξονα κατά 90°. 

• H δικλείδα θα φέρει µηχανικό δείκτη της θέσης του δίσκου.  

• Ο άξονας χειρισµού θα είναι κατακόρυφος και θα καταλήγει σε χειροτροχό χειρισµού.  

• Οι δικλείδα θα κλείνει µε στροφή του άξονα χειρισµού κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού 
(δεξιόστροφη) και δεν θα απαιτεί ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης. Τόσο τα έδρανα της δικλείδας, όσο 
και τα στοιχεία του µηχανισµού χειρισµού θα έχουν υποστεί εφάπαξ λίπανση στο εργοστάσιο. 

 
β. Υλικά κατασκευής  

Στις δικλείδες τύπου πεταλούδας µε έκκεντρα εδραζόµενο δίσκο, τόσο ο δίσκος όσο και ο άξονας 
περιστροφής αυτού είναι µετατοπισµένοι σε σχέση µε την διάµετρο της δικλείδας. 

Τα κυριότερα µέρη θα είναι κατασκευασµένα από τα παρακάτω υλικά: 
 

•  το σώµα:    
 από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 (ΕΝ-GLS-400-15). 

• ο δίσκος: 
 από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ποιότητας GGG40 (ΕΝ-GLS-400-15). 

• ο άξονας:  
 από ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr13 ή 1.4021 ή 420 κατά DIN 14021  

• ο δακτύλιος επένδυσης:  
 από E.P.D.M. ή  NBR κατάλληλα πιστοποιηµένο για πόσιµο νερό. 

Το σώµα των δικλείδων και ο δακτύλιος θα φέρουν στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής 
όπως εποξειδική βαφή, πολυουρεθάνη ή ισοδύναµο υλικό. Το τελικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστο 
150µm. 
 
γ. Παράδοση 

Η δικλείδα θα παραδοθεί σε ανθεκτική συσκευασία (π.χ. σε ξυλοκιβώτια) και τα άκρα της θα 
προστατεύονται µε ξύλινα υποθέµατα, µοριοσανίδες ή πλαστικά στηρίγµατα (ιδιαιτέρως οι δίσκοι και οι 
δακτύλιοι στεγανότητας). Κατά την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά θα λαµβάνεται πρόνοια για την 
αποφυγή κρούσεων ή βίαιων χειρισµών που θα µπορούσαν να προξενήσουν βλάβες. 

 
δ. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµιστούν: 

1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρµογές πόσιµου νερού (potability certificate) από εξουσιοδοτηµένο 
προς τούτο φορέα της Ε.Ε.  

2. Τεχνικά εγχειρίδια µε πλήρεις οδηγίες χρήσεως για την λειτουργία και εγκατάσταση της δικλείδας. 

 
 



 
 
2. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ  (σύνδεσµος αποσυναρµολόγησης) 

Οι συσκευή θα είναι ονοµαστικής πίεσης ΡΝ10(βλέπε ειδικές απαιτήσεις) και θα προέρχεται από 
κατασκευαστή µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001, πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο 
προς τούτο φορέα της Ε.Ε. 

 
α. Χαρακτηριστικά  

Τα τεµάχια εξάρµωσης αποτελούνται από δύο τµήµατα σωλήνα µε φλαντζωτά άκρα, των οποίων το 
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.  

Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εµφράζει το διάκενο µεταξύ του 
εξωτερικού τοιχώµατος του εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώµατος του εξωτερικού σωλήνα. Ο 
δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται µέσω κοχλιών διατεταγµένων περιµετρικά κατά γενέτειρα.   

Το εύρος ρύθµισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (2’’), επαρκές για τις συνήθεις εφαρµογές και 
επιτυγχούµενες στην πράξη, ανοχές. 

 
β. Απαιτήσεις ποιότητας 

Τα προσφερόµενα υλικά θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Περιγραφή Υλικό 

Τρόπος σύνδεσης 
Και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1092-2 

(ισοδύναµο DIN 2501.1). 

Σώµα εισόδου, εξόδου Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2 

Φλάντζες σύσφιξης Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2 

Παξιµάδια Ανοξείδωτος χάλυβας Χ20Cr 13 (1.4021)  ΕΝ 10088-3 

Κοχλίες σύσφιξης Ανοξείδωτος χάλυβας Χ20Cr 13 (1.4021)  ΕΝ 10088-3 

Ελαστικός δακτύλιος VITON NBR – EPDM 

Βαφή Εποξειδική πάχους 120 µm ή ισοδύναµου συστήµατος. 

Κατηγορία πίεσης PN 10 

Σήµανση 
* Κατηγορία πίεσης 

* Η ονοµαστική εσωτερική διάµετρος. 

* Το εµπορικό σήµα του εργοστασίου παραγωγής 

Ονοµαστική εσωτερική 

διάµετρος 
DN 600 

Μήκος εξάρµωσης στην  

µεσαία θέση (επί ποινή 

αποκλεισµού) 

32 cm 

Εύρος ρύθµισης(επί ποινή 

αποκλεισµού) 
5cm(±2.5cm) 

 

 

 



3. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ ΑΕ στην περιοχή Καλοχωρίου (Ολύµπου 
20), µετά από συνεννόηση µε τον κ. Ιωάννη Σαντηπατάκη στο τηλ. 2310 966686.  

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Στην προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης.  

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  

Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ (∆ικλείδα: 6.000,00€, 
τεµάχιο εξάρµωσης:3.000,00€). 

Είναι αποδεκτή η κατάτµηση του αντικειµένου της παραπάνω αιτούµενης προµήθειας σε περισσότερους 
από έναν προµηθευτές αλλά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος υλικού.  

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής 
(ες) 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 στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο τηλ. 2310 
966753. 

 

 
 

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

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου  
 
 
 

 


