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     Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΘέέμμαα::  Προμήθεια τεμαχίων εξάρμοσης DN700, PN16..  

  

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

εξάρμοσης DN700, PN16 

 

 

Προσκαλεί 

 

   Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8
ος

 όροφος) 

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

Fax: 2310 283117 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακλουθούν 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ  (σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης) 

   Τα τεμάχια εξάρμωσης εφαρμόζονται για την γεφύρωση του διακένου μεταξύ δύο 

παρακειμένων ωτίδων (φλαντζών) του δικτύου. 

Με την παρεμβολή τους επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών ρυθμίσεως του 

δικτύου (δικλείδων διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση, συντήρηση ή 

αντικατάσταση, καθήκοντα ιδιαίτερα δυσχερή στις περιπτώσεις μεγάλων διαμέτρων 

(αν δεν υπάρχει το στοιχείο εξάρμωσης). 

Οι συσκευές θα είναι ονομαστικής πίεσης ΡΝ16(βλέπε ειδικές απαιτήσεις) και θα 

προέρχονται από κατασκευαστή με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 

9001, πιστοποιημένο από εξουσιοδοτημένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε. 

α. Χαρακτηριστικά συσκευών  

   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 

Φλάντζες σύσφιξης Χάλυβας St 37 DIN 17100 

Παξιμάδια 
χαλύβδινα, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωμένα (γαλβανισμένα εν 

θερμώ) ή επικαδμιωμένα. 

Κοχλίες σύσφιξης 
χαλύβδινοι, υψηλής αντοχής, επιψευδαργυρωμένοι (γαλβανισμένοι 

εν θερμώ) ή επικαδμιωμένοι. 

Ελαστικό δακτύλιο VITON 

Ο-RING στεγανοποίησης NBR – EPDM 

Βαφή 
Εποξειδική πάχους 120 μm ή συστήματος Rilsan πάχους 80 μm ή 

ισοδύναμου συστήματος. 

Κατηγορία πίεσης PN 16 

Σήμανση 

* Κατηγορία πίεσης 

* Η ονομαστική εσωτερική διάμετρος. 

* Το εμπορικό σήμα του εργοστασίου παραγωγής 

Ονομαστική εσωτερική 

διάμετρος 
DN 700 

 

 γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομιστούν: 

1. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής του εργοστασίου παραγωγής για τα προϊόντα 

της αυτής σειράς με τα προσκομιζόμενα.  

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρμογές πόσιμου νερού (potability 

certificate) από εξουσιοδοτημένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε.  

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ. 

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

Καλοχωρίου 

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 περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών 

και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κωνσταντίνο 

Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966753 

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 
 Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 



 

 
 
 

  

 
 
 


