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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους 

τεχνικούς συμβατικούς όρους  σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασμό µε τους 

όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του 

έργου. 

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ αντιστοιχεί σε µία εκ των 440 εγκεκριμένων 

ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012, µε υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα. Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, 

αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά 

της. 

1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από 

την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

a. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

b. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει µε 

το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νομοθεσία, έστω κι αν 

τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 .Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο 

(διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

 τους κανονισμούς/προδιαγραφές/κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης, 

 τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ,  

θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 

Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης 

(ΗΟ)» σύμφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 
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1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

a. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση 

της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-µέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

b. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 

της καταλληλόλητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώμονα την ικανοποίηση των 

βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 

χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το 

εκάστοτε κράτος-µέλος. 

c. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ..ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική 

Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

d. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 

ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των 

ΗΠA. 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφίσταται η προσοχή στους  παρακάτω όρους: 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει µε λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο 

θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε μόνη την υποβολή της 

Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και 

επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή 

συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

1.3.3 Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν δίκτυα 

ΟΚΩ η αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

1.3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 4 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 

κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης 
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απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. 

πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση 

των σχετικών οχλήσεων. 

1.3.5 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα 

υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε 

περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν 

πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί 

τις δαπάνες για µία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 

αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη, 

κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο 

θα αναγράφεται: 

1.Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά, κλπ), 

2.Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου, 

3.Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, 

4.Η θέση λήψης, 

5.Η θέση απόθεσης, 

6.Η ώρα  φόρτωσης, 

7.Η ώρα  και η θέση εκφόρτωσης, 

8.Το καθαρό  βάρος, και 

9.Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 
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1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από 

τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το 

παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να 

συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του 

υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). 

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 

πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών ισχύει ο παρακάτω πίνακας αντιστοίχισης των 

άρθρων ΝΕΤ με ΕΤΕΠ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ  
 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ     

 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ     

1  
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  
σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών  

001  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-01-01-00 

2  
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων 
σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

002  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.3.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-01-01-00 

3  
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου   

003  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.7  
ΠΕΤΕΠ  

08-01-03-02 

4  
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης   

004  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.4  
ΠΕΤΕΠ  

08-01-03-02 

5  
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   

005  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  2.1   

6  
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.   

006  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.12   

7  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.   007  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.17  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-04-00-00 

8  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)  

008  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.18.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-04-00-00 

9  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-07-02-00 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ     

1  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

010  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

2  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

011  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.6  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   012  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

01-04-00-00 

4  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C  

013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.2  
ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 

5  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά.   

014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.8   

6  
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   

015  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5   

7  
Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.   

016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  72.65  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-05-02-01 

8  
Μονώσεις ήχου . Ηχομόνωση από αφρώδες εύκαμπτο πολυαιθυλένιο με 
φύλλο καθαρού μολύβδου.   

017  ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α  079.55  
ΠΕΤΕΠ  

03-06-02-02 

9  
Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Γκαραζόπορτα μεταλλική 
ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη.   

018  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.46   
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

 ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ     

1  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
160 mm / ΡΝ 10 atm  

019  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.14.1.10   

2  
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm  

020  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  13.3.1.5  
ΠΕΤΕΠ  

08-06-07-02 

3  
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm  

021  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  13.11.1.6   

4  
Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως 
αέρα   

022  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-09-06-00 

5  Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού   023  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.5  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-09-05-00 

6  Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως   024  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.14   

7  Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε σκληρά πετρώματα   025  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.21  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-09-01-00 

8  Στόμιο υδρογεωτρήσεως   026  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.27   

9  Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm   027  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.25   

10  Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10'' πάχους 6 mm   028  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  15.26   

 ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

1  Πιεστικό συγκρότημα δίδυμο, πλήρες, 45 m3/h σε 85 mΣΥ   029  ΑΤΗΕ  8231.5   

2  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μανόμετρο 
γλυκερίνης Φ 63.   

030  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.13  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

10-08-01-00 

3  
Ανοξείδωτο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης μανομετρικού 
77 παροχής 65m3/h  

031  ΑΤΗΕ  9221.1.3   

4  Συρματόσχοινο εύκαμπτο ανοξείδωτο 316, Φ8 mm   032  Ν.ΗΛΜ  9426.1   

5  
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 
στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 106 Χ 75 cm  

033  ΑΤΗΕ  8840.4.5   

6  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 4 mm2  

034  ΑΤΗΕ  8773.3.3   

7  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 6 mm2  

035  ΑΤΗΕ  8773.3.4   

8  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με 
ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2  

036  ΑΤΗΕ  8773.4.7   

9  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 
Διατομής 5 Χ 10 mm2  

037  ΑΤΗΕ  8773.6.5   

10  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 
Διατομής 5 Χ 16 mm2  

038  ΑΤΗΕ  8773.6.6   

11  
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 
Εντάσεως 40 Α  

039  ΑΤΗΕ  8880.3.2   

12  Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική εντάσεως 25 Α   040  ΑΤΗΕ  Ν8910.1.1   

13  Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική εντάσεως 32 Α   041  ΑΤΗΕ  Ν8910.1.2   

14  Αυτόματη Ασφάλεια τριπολική εντάσεως 260 Α   042  ΑΤΗΕ  Ν8910.1.7   

15  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης 
- Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm  

043  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.12   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ) 

1. Tεχνική Προδιαγραφή Ηχομόνωσης από αφρώδες εύκαμπτο 

πολυαιθυλένιο με φύλλο καθαρού μολύβδου 

Για την ηχομόνωση κτυπογενούς και στερεόφερτου θορύβου, αλλά και απόσβεση κραδασμών 

(damping), σάντουιτς δύο φύλλων πάχους 3mm από αφρώδες εύκαμπτο πολυαιθυλένιο με 

φυσικά διασταυρωμένες μοριακές αλυσίδες (physically cross-linked), συγκολλημένα στις δύο 

πλευρές φύλλου καθαρού μολύβδου ενδεικτικού πάχους 0,35mm. 

Μορφή – Διαστάσεις 

- Διατίθεται και σε μορφή ρολών 
- Βασικές διαστάσεις: 3m x 100cm x πάχος 6,3mm ± 5% 

 

Χρήσεις 

- Ηχομόνωση αερόφερτου και στερεόφερτου θορύβου 
- Ηχομόνωση κτυπογενούς θορύβου 
- Απόσβεση κραδασμών 
- Σε πλωτά δάπεδα και γενικότερα ως υπόστρωμα δαπέδων 
- Σε σωλήνες αποχέτευσης, κανάλια κλιματισμού και γενικά σε αγωγούς μεταφοράς ρευστών 
- Σε μεταλλικά κουτιά, κουβούκλια μηχανών, μηχανοστάσια σκαφών, τοιχώματα και δάπεδα 

οχημάτων κλπ 
- Σε ξύλινα μεσοπατώματα σε πατάρια και αλλού 
- Σε ελαφρές δομικές κατασκευές από λαμαρίνα, γυψοσανίδα, τοιχοποιία τούβλων, κ.ά. 

 

 

2. Tεχνική Προδιαγραφή Πιεστικού Συγκροτήματος Ύδρευσης 

(παροχή νερού με τη χρήση ρυθμιστών συχνότητας) 

Για την παροχή νερού προβλέπεται η τοποθέτηση  πιεστικού συγκροτήματος, παροχής 45 m3/h  

αποτελούμενο από πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες, που θα φέρουν κινητήρες με 

ενσωματωμένους  ρυθμιστές συχνότητας. 

 Το συγκρότημα θα αποτελείται από 2 αντλίες  ανύψωσης πίεσης (η 1 αντλία θα είναι εφεδρεία) 

μέγιστης ισχύος 18,5 Kw η κάθε αντλία, το πιεστικό δοχείο, τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης 

των αντλιών, τα όργανα αυτόματης λειτουργίας, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης  και τα 

λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα. 

 Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το DIN 1988/T5, θα φέρει έγκριση 

για χρήση σε πόσιμο νερό κατά WRAS και οι κινητήρες θα είναι απόδοσης ΙΕ3. 

Το συγκρότημα θα  πρέπει να πληροί  κατά ελάχιστο τα κάτωθι: 

- Αντοχή σε μέγιστη πίεση λειτουργίας  16 bar. 
- Υδραυλικό βαθμό απόδοσης των αντλιών στο σημείο λειτουργίας άνω του 75,0%. 
- Αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού  120°C. 
- Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι ικανό να λειτουργεί σε μια περιοχή διακύμανσης της 

παροχής από 0 m3/h έως 70 m3/h και σε  μανομετρικό 111m, μεταβάλλοντας τις στροφές και 
των εν λειτουργία αριθμό των αντλιών. Η μέγιστη παροχή  θα επιτυγχάνετε σε λειτουργία 1 
αντλίας.  
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Το συγκρότημα  συνοπτικά θα φέρει κατά ελάχιστο: 

- - Συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης  από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4571 (AISI 316Ti)       
-   με πιεστικό δοχείο κατά DIN 4807/T5.  
- - Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301   
- - Hλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών  
- - Αναλογικό αισθητήριo πίεσης κατάθλιψης 
- - Εφεδρικό αισθητήριo πίεσης κατάθλιψης 
- - Αναλογικό αισθητήριo πίεσης αναρρόφησης 
- - Δύο πολυβάθμιες ,ανοξείδωτες, κατακόρυφες αντλίες  με ενσωματωμένα inverter. 
- - Μία βαλβίδα αντεπιστροφής ανά αντλία 
- - Δύο βάνες απομόνωσης ανά αντλία 
- - Ενα μανόμετρο 

 

 

Αντλία 

H αντλία θα είναι κατακόρυφη, πολυβάθμια, τύπου in-line, φυγοκεντρική, συζευγμένη μέσω 

λυομένου συνδέσμου με ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με ενσωματωμένο ρυθμιστή 

συχνότητας. Θα διαθέτει υδρολίπαντα  έδρανα από καρβίδιο του πυριτίου  και αριθμού ανάλογου 

του αριθμού των πτερωτών.  

 Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη από καρβίδιο του πυριτίου. Θα 

είναι  τύπου φυσιγγίου και θα επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση του, σε  περίπτωση  

βλάβης (δεν χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού μέρους ). Η στεγανοποίηση μεταξύ 

κεφαλής, χιτωνίου και βάσης αντλίας γίνεται μέσω ελαστικών δακτυλίων υλικού ΕPDM . 

 

Τεχνικά στοιχεία  αντλίας: 

Μέγιστη πίεση εισόδου αντλίας    : 5 bar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας αντλίας    : 16 bar 

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού    : -40 °C έως +120 °C 

Παροχή αντλίας       : 45 m3/h 

Μανομετρικό αντλίας      : 85 m 

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης στο σημείο λειτουργίας  : 75,7% 

NPSH στο σημείο λειτουργίας     : max 2,98m 

MEI ≥        : 0.70 

 

Υλικά κατασκευής αντλίας: 

Άξονας     : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4462 

Πτερωτές    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 
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Ενδιάμεσες σταθερές βαθμίδες  : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Εξωτερικό χιτώνιο   : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Κεφαλή αντλίας    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Βάση αντλίας    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

 

Απαραίτητα πιστοποιητικά - εγκρίσεις  αντλιών. 

 Οι αντλίες θα είναι εγκεκριμένες για χρήση σε πόσιμο νερό κατά WRAS. 

 Οι αντλίες θα φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής τους θα είναι πιστοποιημένος με ISO 
9001 και ISO 14001.. 

 

Ηλεκτροκινητήρες 

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι αερόψυκτοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα με εδράσεις  από 

ένσφαιρους τριβείς κυλίσεως κατάλληλους για την παραλαβή αξονικών και ακτινικών δυνάμεων. 

Η ισχύς των κινητήρων θα καλύπτουν όλο το εύρος της καμπύλης λειτουργίας της αντλίας. Οι 

ρυθμιστές συχνότητας ( inverter ) θα είναι απαραίτητα ενσωματωμένοι στους ηλεκτροκινητήρες 

και θα περιλαμβάνουν φίλτρα εισόδου (RFI) για αποφυγή παρεμβολών. 

 

Τεχνικά στοιχεία: 

Μέγιστη ισχύς   : 18,5 kW 

Τάση τροφοδοσίας   :  3×380-480V 

Διακύμανση τάσης   : +10%-10% της ονομαστικής 

Συχνότητα    : min12Hz – max 60 Hz 

Στροφές    : 3540 RPM 

Βαθμός προστασίας  : IP55  κατά IEC 34-5 

Κλάση μόνωσης   : F        κατά IEC 85  

Efficiency class≥   : IE3  

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40 °C 

        

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 

Α)  Μονάδα ελέγχου δεδομένων (controller)  

 O controller θα πραγματοποιεί τον έλεγχο και την λειτουργία των αντλιών. Θα μπορεί να θέση τις 

αντλίες σε κυκλική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία ανάλογα τις συνθήκες του δικτύου.  Ο 

προγραμματισμός του controller θα γίνεται από μπουτόν που θα φέρει στην πρόσοψή του. Θα 

είναι εύκολος, θα μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη και δεν θα απαιτείται πρόσθετος 

εξοπλισμός . 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11 
 

 Γενικά ο controller θα πρέπει να έχει: 

1) Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων, ανάλυσης 320 x 240 pixels που στο αρχικό μενού 
θα δείχνει: 

            -Την επιθυμητή  τιμή πίεσης και την πραγματική  πίεση κατάθλιψης 

            -Την στάθμη νερού στη δεξαμενή αναρρόφησης των αντλιών 

            -Γραφική απεικόνιση των αντλιών, την κατάσταση τους καθώς και την επί    

             της % λειτουργία της κάθε αντλίας 

            -Τους τρέχοντες συναγερμούς. 

       Το μενού χειρισμών του controller θα είναι στα Ελληνικά  

2) Δυνατότητα ελέγχου της πίεσης μέσω συνεχούς ρύθμισης των στροφών των αντλιών. 
3) Δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων ( Kp + Ti ) του ελεγκτή PID. 
4) Η αυτόματη διαδοχή των αντλιών θα γίνεται με βάση τις ώρες λειτουργίας κάθε αντλίας για 

την βέλτιστη  απόδοση  και την ομοιόμορφη φθορά τους. 
5) Δυνατότητα επιλογής του ελάχιστου χρόνου μεταξύ εκκίνησης και στάσης των αντλιών.  
6) Αυτόματο έλεγχο λειτουργίας των αντλιών για την προστασία τους από τυχόν παύση 

μεγάλης διάρκειας. 
7) Για τη βέλτιστη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ο controller θα πρέπει να λειτουργεί σε 

λειτουργία αναλογικής αυτορύθμισης της πίεσης λειτουργίας του συγκροτήματος. 
Λαμβάνοντας υπόψη του τις απώλειες τριβών του δικτύου για διαφορετικές παροχές 
λειτουργίας. Αυτό θα γίνεται για τη μέγιστη οικονομία στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
και την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού  λόγω διαρροών του δικτύου. 

8) Λειτουργία ομαλής αύξησης της πίεσης, σε περίπτωση διακοπής - επαναφοράς της 
ηλεκτρικής παροχής και ενώ η πίεση κατάθλιψης είναι κάτω από το κρίσιμο σημείο του 
συστήματος. Θα τίθεται σε λειτουργία 1 αντλία σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών (70%), έως 
ότου  η πίεση να υπερβεί το κρίσιμο  σημείο του συστήματος. Ύστερα θα τίθενται σε 
λειτουργία κανονικά και οι υπόλοιπες αντλίες του  συστήματος. 

9) Ο controller θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε οποιαδήποτε παροχή και πίεση λειτουργίας οι 
αντλίες δεν θα λειτουργούν εκτός περιοχής λειτουργίας. Αυτό θα επιτυγχάνεται 
μεταβάλλοντας τον αριθμό και των στροφών των αντλιών σε λειτουργία. Σε περίπτωση που 
όλες οι αντλίες λειτουργούν στο 100% των στροφών τους και παρόλα αυτά βρεθούν εκτός 
πεδίου λειτουργίας για περισσότερο από 5 min θα υπάρχει ειδοποίηση από τον controller. 
Το επιτρεπόμενο πεδίο λειτουργίας 5 αντλιών με χρήση inverter θα δοθεί από τον 
κατασκευαστή των αντλιών. 

10)  Για την προστασία του δικτύου ο controller θα πρέπει  να θέτει εκτός λειτουργίας το 
συγκρότημα σε  περίπτωση  που η πίεση υπερβεί επιτρεπόμενη  ρύθμισή που έχει οριστεί. 

11) Δυνατότητα ανίχνευσης ελλαττωματικής βαλβίδας ανεπιστροφής. 

   

Β)  1 Αναλογικό αισθητήριο 0-16 bar, 4-20mA για ένδειξη πίεσης κατάθλιψης controller. 

Γ)   1 Αναλογικό εφεδρικό αισθητήριο 0-16 bar, 4-20mA για ένδειξη πίεσης κατάθλιψης. 

Δ)  Αναλογικό αισθητήριο 0-6bar στην αναρρόφηση του συλλέκτη για προστασία των αντλιών από 

έλλειψη νερού.  

Ε)  Λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ( διακόπτες, ασφάλειες κτλ.) 

Πιεστικό δοχείο 

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος συστήνεται η χρήση ενός πιεστικού δοχείου 

12 lt και μέγιστης πίεσης λειτουργίας 16 bar. 
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Απαραίτητα πιστοποιητικά - εγκρίσεις  πιεστικού συγκροτήματος. 

 Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι εγκεκριμένο  για χρήση σε πόσιμο νερό κατά WRAS. 

 Το πιεστικό συγκρότημα θα φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστής τους θα είναι 
πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 14001.. 
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3. Tεχνική Προδιαγραφή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων 

Οι αντλίες θα είναι ανοξείδωτες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη 

βαλβίδα αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Κατάλληλες  για άντληση 

θαλασσινού νερού χωρίς στερεά σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 100gr/m3. Οι 

αντλίες θα είναι συζευγμένες μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα. Η 

μέγιστη διάμετρο αντλίας και  κινητήρα δεν θα πρέπει να  είναι μεγαλύτερη από 6". 

Οι  καμπύλες των αντλιών θα είναι σύμφωνες με το standard  ISO 9906.   

 

Αντλία 

 Η αντλία θα είναι ανοξείδωτη και θα διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με εσωτερική 

διαμόρφωση σε σχήμα οκτάγωνου σχηματίζοντας έτσι κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος 

του άξονα. Οι πτερωτές θα είναι ανοξείδωτες θα συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους-

περικόχλια στον άξονα και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες 

σταθερών πτερυγίων θα είναι ανοξείδωτες και θα έχουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, 

με αντικαθιστάμενα ενδιάμεσα έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας.  

 Στην αναρρόφηση της η αντλία θα διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για την προστασία της από εισροή 

φερτών υλικών, θα διαθέτει κεφαλή καταθλίψεως με  σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής με ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό 

ελαστικό (NBR). Τέλος η αντλία θα διαθέτει προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες  

up thrust. 

   Η αντλία θα καλύπτει τις απαιτήσεις  της οδηγίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ERP  2009/125/EC 

for water pumps n° 547/2012  (ΜΕΙ- minimum efficiency index ),  και ο ελάχιστος δείκτης 

απόδοσης (ΜΕΙ) θα  αναγράφεται. 

 Αντλίες οι οποίες δεν θα καλύπτουν την ανωτέρω οδηγία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

 

Υλικά κατασκευής αντλίας:  

Πτερωτές, βαθμίδες    : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN W-Nr 1.4539, AISI 904L ή ανώτερο. 

Άξονας                         : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN W-Nr 1.4460, AISI 329 ή ανώτερο. 

Έδρανα και δακτύλιοι : ΝΒR ή LSR 

 

 Δεν θα γίνονται αποδεκτές αντλίες με μέρη από χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, κατώτερης 

ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα ή ανοξείδωτος χάλυβας με επεξεργασία παθητικοποίησης. 

  

Επί ποινής αποκλεισμού θα υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή της αντλίας για 

τη σύσταση (κατά DIN ή AISI)  των  υλικών κατασκευής της και συγκεκριμένα για πτερωτές, 

ενδιάμεσες βαθμίδες, άξονας και τιράντες . 

   

 

 

Ηλεκτροκινητήρας 
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 Θα είναι ανοξείδωτος, υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος,  ασύγχρονος  βραχυκυκλωμένου 

δρομέα με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης.   

Τάση τροφοδοσίας   : 3×380-415V 

Συχνότητα    : 50 Hz 

Στροφές    : 2900 RPM 

Εκκίνηση    : DOL   

Βαθμός προστασίας  : IP68 κατά IEC 34-5 

Κλάση μόνωσης   : F   κατά IEC 85  

Διακύμανση τάσης   : +6%/-10% της ονομαστικής 

Μέγιστο βάθος εμβαπτίσεως  : 600m 

Ωστικό έδρανο   : 27000Ν                              

Θερμοκρασία υγρού  : 40°C με μέγιστη ταχύτητα ροής νερού 0,15 m/sec 

Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων : 30/h ή 300/μέρα 

  

   Η περιέλιξη του κινητήρα θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνη και προστατευμένη από 

κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα. Το καλώδιο θα συνδέεται με τον κινητήρα μέσω στεγανού φις, θα 

είναι εύκολα αντικαθιστάμενο και θα είναι ποιότητας TML-B ή ανώτερης (υποβρύχιο καλώδιο 

κατάλληλο για πόσιμο νερό). 

  Ο άξονας του κινητήρα θα είναι προέκταση του ρότορα και θα φέρει 2 σετ από υδρολίπαντα 

διπλά ακτινικά έδρανα, υδρολίπαντο ωστικό έδρανο τύπου MICHELL με κεραμικό 

περιστρεφόμενο μέρος και 6 γραφιτούχα κινητά πέλματα στο σταθερό μέρος.      Κεφαλή και 

άξονας ηλεκτροκινητήρα θα είναι σύμφωνα με πρότυπα ΝΕΜΑ MG1-18413. Η στεγανοποίηση 

του κινητήρα με το εξωτερικό περιβάλλον θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη με επιφάνειες από 

καρβίδιο του πυριτίου (SIC/SIC). Οι κινητήρες θα  διαθέτουν προστατευτική διάταξη για λειτουργία 

υπό συνθήκες  up thrust και η ψύξη τους θα γίνεται μέσω του αντλούμενου υγρού. 

  Σε περίπτωση τοποθέτησης του συγκροτήματος σε δεξαμενή ή απευθείας στη θάλασσα, ο 

κινητήρας θα πρέπει να φέρει εξωτερικό χιτώνιο ψύξης ( για αποφυγή υπερθέρμανσης ) και υλικού 

κατάλληλου για την άντληση θαλασσινού νερού. 

 

Υλικά ηλεκτροκινητήρα που έρχονται σε επαφή με το νερό  

Άξονα       : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4462 ή ανώτερο 

Κέλυφος   : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4539, AISI 904L ή ανώτερο 

 

 Ηλεκτροκινητήρες με εξωτερικά μέρη από χυτοσίδηρο, ορείχαλκο ή κατώτερης ποιότητας 

ανοξείδωτο χάλυβα δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  
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Επί ποινής αποκλεισμού θα υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του κινητήρα 

για τα υλικά κατασκευής του που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό. 

 

 Αντλία και κινητήρας θα είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου 

 

Απαραίτητα πιστοποιητικά αντλητικών συγκροτημάτων  

 Τα αντλητικά συγκροτήματα θα διαθέτουν απαραιτήτως πιστοποιητικό συμμόρφωσης υγιεινής 
από Γαλλικό (ACS) ή Βρετανικό (WRAS) ή Γερμανικό (KTW) φορέα. 

 Τα αντλητικά συγκροτήματα θα φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής τους θα είναι 
πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 14001. 

 Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρων πιστοποιητικών τα συγκροτήματα δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 

Αμοργός,  1/7/2019 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                     

 

Χάλαρης Γιώργος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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