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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

Δ Κ Θ Δ  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Σ Η Σ Α   

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ  

 

Η παξνύζα Έθζεζε Αλαγθαηόηεηαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα 

έμη (6) δηαηξνύκελσλ αλνμείδσησλ καλζόλ ηαρείαο επηζθεπήο αγσγώλ δηαηνκήο DN 450 εύξνπο              

DN 440 – DN 460 κήθνπο 400 mm θαη 600 mm αληίζηνηρα.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, από ην αληιηνζηάζην αθαζάξησλ Γ – Αγ. Νηθνιάνπ εθθηλνύλ δπν 

θαηαζιηπηηθνί αγσγνί κε εμσηεξηθή δηάκεηξν DN 450, ζηνπο νπνίνπο θαηά κήθνο ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ραιύβδηλα ηαπ κε ζθνπό ηελ απόθξαμε ηνπ αγσγνύ ζε πεξίπησζε έκθξαμεο απηνύ.  

ηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ & Βειηζζαξίνπ δηαπηζηώζεθε δηαξξνή θαη ζηα δπν 

ραιύβδηλα ηαπ ιόγσ νμείδσζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα επηζθεπαζηνύλ άκεζα.  

Η επηζθεπή απηώλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηεο 01:00 ην βξάδπ θαη έπεηηα, ώζηε λα 

δύλαηαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγηάο ηνπ αληιηνζηαζίνπ (ιόγσ ρακειήο παξνρήο αθαζάξησλ), γηα λα είλαη 

εθηθηό λα κπνξεί λα εξγαζηεί άλζξσπνο εληνο ηνπ θξεαηίνπ θαη λα πξνιάβεη λα αληηθαηαζηήζεη ζε 

πξώηε θάζε θαζέλα εθ’ ησλ δπν ραιύβδηλσλ ηαπ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απαηηνύληαη :  

 

Α. ΤΛΙΚΑ  

Γενική ηετνική περιγραθή. 
Σα καλζόλ ζα είλαη πιήξε κε όια ηα εμαξηήκαηά ηνπο, θαηάιιεινη γηα επηζθεπή δηαξξνώλ 

ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ, επί ηόπνπ, ππό πίεζε 16 bar ρσξίο λα απαηηείηαη εθθέλσζε ύδαηνο από ηνλ αγσγό. 

Σα καλζόλ πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή πεξηθεξεηαθήο νιηθήο ξσγκήο αγσγνύ.  

Σν καλζόλ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρσξίο λα δηαθνπεί ε ζπλέρεηα ηνπ αγσγνύ. 

 
Σν πιηθό ηνπ ζώκαηνο ησλ καλζόλ ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο θαηά AISI 304. Οη θνριίεο θαη 

ηα πεξηθόριηα ζα θέξνπλ απαξαίηεηα επηθάιπςε PTFE πξνο απνθπγή δηάβξσζεο . Σν πιηθό ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζύζθημεο (γέθπξα –εο) ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

 

                                             ΕΠΕΙΓΟΝ 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΥΑΛΚΙΓΑ , 21/3/2018 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

Σα καλζόλ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθό πεξίβιεκα από EPDM ή άιιν πιηθό θαηάιιειν γηα 

πόζηκν λεξό, θαηάιιεινπ πάρνπο , δηακόξθσζεο άθξσλ θαη αλάγιπθνπ επηθάλεηαο γηα εμαζθάιηζε 

ζηεγαλόηεηαο . Η ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνύ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

ΔΤΡΟ ΓΙΑΣΟΜΗ Υ ΜΗΚΟ ΣΔΜΑΥΙΑ 

Φ 440 – Φ 460 Υ 400 4 

Φ 440 – Φ 460 Υ 600 2 

  

Υξόλνο παξάδνζεο απηώλ, ενηος 3 ημερών από ηην ημέρα ανάθεζης.  

Β. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δύν (2) ραιύβδηλσλ ηαπ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν DN 450, κε ηηο 

ζπλαθείο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ (πξνζσξηλή επηζθεπή ελόο εθ ησλ δύν γηα λα γίλεη εθηθηή ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άιινπ, εξγαζίεο απνμήισζεο θ.ιπ.)  απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν ζπλεξγείν 

κε θαηάιιειν πξνζσπηθό, κε θαηάιιεια εξγαιεία θαη άδεηεο ρξήζεο απηώλ γηα ηελ θνπή, απνμήισζε, 

εθαξκνγή, ηνπνζέηεζε θαη δνθηκή απηώλ. Πξνθαλώο ε ΓΔΤΑΥ δε δηαζέηεη νύηε ην πξνζσπηθό νύηε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Δπηπιένλ ε σο άλσ εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζηάδηα, κεηά ηεο 01:00 ην βξάδπ γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξνληαη.  

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα θαη παξνρή ππεξεζίαο, δηόηη ε 

ζπλνιηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 

ηοσ Άρθροσ 328 ηοσ Νόμοσ 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016). 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 1.700,00 

(τωρίς ΦΠΑ) θαη γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 1.300,00 (τωρίς ΦΠΑ) 

θαη ζα βαξύλεη ηνλ ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 277/2017 Απόθαζη 

Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ., όπσο έρεη εγθξηζεί, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίηων» κε K.A. 620708 θαη ηίηιν 

«Δπιζκεσή & σνηήρηζη Έργων Ακαθάρηων Υαλκίδας 24%» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54006224.  
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