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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02-10-2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4388 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει 

ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 2018», 

προϋπολογισμού 205.390,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 24.01.0000 με 27.078,60€, τον Κ.Α. 

24.01.0003 με 8.000,00€, τον Κ.Α. 24.01.0007 με 57.000,00€, τον Κ.Α. 24.01.0035 με 24.150,00€, τον Κ.Α. 

24.01.0500 με 45.000,00€, τον Κ.Α. 62.07.9400 με 44.161.52€,  και τους Κ.Α. 54.00.2423 και Κ.Α. 54.00.2990 για το 

ΦΠΑ με 49.293.63€, του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί την προμήθεια υλικών τα οποία 

είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα των 

τμημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος καταναλωτών για χρήση έτους 2018. Αναλυτικότερα τα υλικά 

είναι απαραίτητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την υδροδότηση νέων καταναλωτών, 

την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των οικιών, την 

αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις 

επεκτάσεις αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις κατασκευές σχαρωτών όμβριων 

υδάτων, καθώς και την καταγραφή του καταναλισκομένου νερού με την προμήθεια υδρομετρητών, την 

προμήθεια φρεατίων για την τοποθέτηση των υδρομετρητών, την προμήθεια Αναλώσιμων Βιολογικού – 

Διυλιστηρίου και   Ύδρευσης προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των τμημάτων του βιολογικού 

καθαρισμού, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού και της ύδρευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Α...   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 

οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

Ιούλιος  2018 
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Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 

121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  

με αύξοντα αριθμό 

συστήματος 64159 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

03-10-2018 

Ώρα 15:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

03-10-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΕΜΠΤΗ 

25-10-2018  

Ώρα 15:00  

 

 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 2% επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης αξίας των υλικών που 

προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες από την ημέρα έναρξης 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι από την αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών , δηλαδή 

από την 31-10-2018. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν 

πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-29163, 25510-

24177, 25510-84964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  

και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02-10-2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4388 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης έτους 2018», προϋπολογισμού 205.390,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, (Σύνολο:254.683,75 ευρώ), με 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής 

ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην 

οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

Η προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι τρεις (23) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 264§5, 331§1α του Ν. 4412/2016. 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α, www.deyaalex.gr. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  

με αύξοντα αριθμό 

συστήματος 64159 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

03-10-2018 

Ώρα 15:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

03-10-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΕΜΠΤΗ 

25-10-2018  

Ώρα 15:00 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 258 και 259 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις  31-10-2018 από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα 

υπόψη αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω του πεδίου 

«Επικοινωνία» στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παρακάτω και θα 

απευθύνονται προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α.. H Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 

τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων 

της Δ.Ε.Υ.Α.Α., οικονομικού έτους 2018 Κ.Α. 24.01.0000, Κ.Α. 24.01.0003, Κ.Α. 24.01.0007, Κ.Α. 24.01.0035, Κ.Α. 

24.01.0500,  Κ.Α. 62.07.9400,  και τους Κ.Α. 54.00.2423 και Κ.Α. 54.00.2990 για το (ΦΠΑ). Οι διαγωνιζόμενοι θα 

πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας όποιων ειδών της προμήθειας επιθυμεί. Δεν είναι 

απαραίτητο να καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη προμήθειας.  

Οι αντίστοιχοι κωδικοί του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV) για τα υλικά είναι:  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 38411000-9 Υδρόμετρα 

2 42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 

3 42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 

4 42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 

5 42132300-6 Μέρη δικλείδων 

6 44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 

7 44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 

8 44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών 

9 44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 

10 44167110-2 Φλάντζες 

11 44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι 

12 44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 

13 44167400-2 Καμπύλες 

14 44423710-1 Καλύμματα επιφανείας 

15 44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 

16 44316000-8 Σιδηρικά είδη 

 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
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Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 

Τηλ.: 25510-29163, 25510-24177, 25510-84964 

Fax:25510-31398 

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ).  

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 

Προϊστάμενη Αρχή : Το ΔΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα :ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)) 

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)) 

NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 

 

Άρθρο 1 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις 

διατάξεις: 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Του Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Του β.δ. 17/05-16/06/1959 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του Ν. 4155/13. 

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο». 

 Του αρ. 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (που παραμένει σε ισχύ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016) και των αρ. 1,3,4 του Ν. 

3548/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009). 

 Τις υπ’ αρίθ. 229/07-08-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των τεχνικών 
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προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τις με αριθμούς 3455-3456-3457-3458-3459-3460/03-08-2018 (αντιστ. ΑΔΑ: ΨΧΗ9ΟΡΝΗ-ΒΧΩ, 6ΒΖΖΟΡΝΗ-ΔΧΔ, 

66Γ2ΟΠΝΗ-ΕΩΝ, 62ΤΤΟΡΝΗ-ΞΛΕ, ΩΓΡΚΟΡΝΗ-ΗΔ0, 7ΣΓΞΟΡΝΗ-ΗΙΛ) Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης της 

Δ/ντριας της Δ.Ο.Υ. και του Γενικού Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., περί έγκρισης Ανάληψης δαπάνης. 

 

Άρθρο 2 

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

1. Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.  

 Η Τεχνική Περιγραφή  

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τ.Ε.Υ.Δ. 

2. Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: 

 Η Σύμβαση. 

 Η διακήρυξη. 

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Τεχνική περιγραφή. 

 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 64159. Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 03-10-2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 25-10-2018 και ώρα 15:00.  

2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται όπως περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας 
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διακήρυξης. 

Άρθρο 4 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης 

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012). 

2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε 

ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στον δικτυακό τόπο: http://www.deyaalex.gr. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 25510-29163, 25510-24177, 25510-84964 

Fax: 25510-31398, e-mail:promith-esid@deyaalex.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 

διακήρυξης. 

4. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

5. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα 

αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης 

μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, δηλαδή μέχρι την 16/10/2018 και ώρα 15:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων 

που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 

και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι έξι (6) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 

19/10/2018 και ώρα 15:00 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους των 

υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

8. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 

289 §3 Ν. 4412/2016 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

9. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 

 

Άρθρο 5 

Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα 

σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι πάροχοι) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

 

Άρθρο 6 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, πιστοποιητικά), μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf : 

1) Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, δηλαδή 2% επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης τιμής για όλα τα είδη που επιθυμεί να 

προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος.  

2) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Α), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική 

μορφή.  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 

να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά 

οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για το Τ.Ε.Υ.Δ.: 

Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το άρθρο 79Α στο ν.4412/2016, το οποίο 

έχει ως εξής:  

«Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.  

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.  

3.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» Από τα ανωτέρω 

προκύπτει ότι είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου, ή αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 

του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης. 

 

 

 

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

18PROC003778967 2018-10-03



α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 

οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το 

ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 2% επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης τιμής για όλα τα είδη που 

επιθυμεί να προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν δώσει προσφορά για όλα τα είδη, επί ποινή αποκλεισμού είτε στο 

σώμα της εγγυητικής, είτε με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνονται τα είδη για το οποία 

δίνει προσφορά ο οικονομικός φορέας ώστε να δύναται η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού να ελέγξει 

εάν έχει κατατεθεί το απαιτούμενο από τη διακήρυξη ποσό (2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). 

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης: 

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η 

παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες 

δέκα (210) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς λήγει πριν την υπογραφή της σύμβασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του, ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
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β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 9 
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Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα.  

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α)Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 

συμμετοχής) 

β) Για κάθε προσφερόμενο είδος (με αναφορά στον Α/Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης) θα 

πρέπει να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής και να δίνεται η τεχνική περιγραφή ή /και η παραπομπή του στο 

τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευης. Στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή / και στα αποσπάσματα των 

τεχνικών καταλόγων των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να εμφαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

υλικών τα οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  σύμφωνα με 

το άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης.  

γ) Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 όλων των εργοστασίων κατασκευής των 

προσφερόμενων ειδών. Δεν θα γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση των πιστοποιητικών των εργοστασίων 

κατασκευής με αντίστοιχα εισαγωγέων ή εμπόρων που εισάγουν ή/και εμπορεύονται τα υλικά αυτά. Τα 

πιστοποιητικά ISO θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους να καλύπτει τον υπό προμήθεια 

εξοπλισμό. (επί ποινής αποκλεισμού). Τα πιστοποιητικά αυτά δύναται να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην 

Αγγλική γλώσσα. 

δ) Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του προμηθευτή των προσφερόμενων ειδών 

των ομάδων Α,Β,Γ,Δ και,Ζ. Το πιστοποιητικό ISO θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής του να 

καλύπτει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. (επί ποινής αποκλεισμού). Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να είναι τόσο 

στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα 

υλικά που υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής.  

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι σε περίπτωση που 

καταστεί ανάδοχος, θα προσκομίσει γραπτή εγγύηση για καλή ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών ισχύος 2 ετών 
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γενικά, πλην ορισμένων σύνθετων υλικών που εμπεριέχουν ηλεκτρομηχανολογικούς μηχανισμούς των οποίων η 

εγγύηση μπορεί να είναι 1 έτος  από την ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία. 

 ζ) Οι διαγωνιζόμενοι στην Ομάδα Α και Β θα υποβάλουν επιπλέον αντίγραφα των Πιστοποιητικών 

καταλληλότητας των σωλήνων και των εξαρτημάτων για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκους Οργανισμούς – Φορείς σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 14097/757/2012 ΦΕΚ 

3346 Β/14-12-2012 

η) Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό για την προμήθεια της Ομάδας Δ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) θα πρέπει να 

προσκομίσει περαιτέρω: 

 Έγκριση των υδρομέτρων από αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

μετρολογική κατηγορία R80 σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία MID 32/2014/EK, καθώς και τα 

μετρολογικά στοιχεία των προσφερόμενων υδρομετρητών. 

 Ένα πλήρες δείγμα για τα δύο υλικά (1 & 2) του προϋπολογισμού αυτής της ομάδας. Τα δείγματα 

αυτά θα είναι όμοιου τύπου με αυτά που θα παραδώσει. Τα ανωτέρω δείγματα θα προσκομιστούν 

όπως και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι σε περίπτωση που 

καταστεί ανάδοχος, θα προσκομίσει υλικά ιδίου τύπου με τα δείγματα που έχει προσκομίσει. 

 Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των 

υδρομέτρων. Το πιστοποιητικό αυτό θα αναφέρεται στον τελικό κατασκευαστή και όχι σε 

κατασκευαστές επιμέρους υλικών, όπως π.χ μόνο του μηχανισμού, μόνο του κελύφους, κ.λ.π. και θα 

αφορά την παραγωγή υδρομετρητών και όχι άλλων παρεμφερών ή άσχετων ειδών. Δεν θα γίνει 

αποδεκτή η αντικατάσταση των πιστοποιητικών των εργοστασίων κατασκευής με αντίστοιχα 

εισαγωγέων ή εμπόρων που εισάγουν ή/και εμπορεύονται τα υλικά αυτά. Τα πιστοποιητικά ISO θα 

πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους να καλύπτει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. 

Τα πιστοποιητικά αυτά δύναται να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. 

 Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των σετ 

ενωτικών (ρακόρ). Δεν θα γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση των πιστοποιητικών των εργοστασίων 

κατασκευής με αντίστοιχα εισαγωγέων ή εμπόρων που εισάγουν ή/και εμπορεύονται τα υλικά αυτά. Τα 

πιστοποιητικά ISO θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ και το πεδίο εφαρμογής τους να καλύπτει τον υπό 

προμήθεια εξοπλισμό. Τα πιστοποιητικά αυτά δύναται να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην 

Αγγλική γλώσσα. 

 Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς (με πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας με αυτούς) ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των υδρομετρητών δεν 

βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού. 

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
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υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών 

διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της σχετικής μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., συμπεριλαμβανομένου και 

του παραρτήματος αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Σε 

περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφορά και αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική 

υποβολή) στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Α., πλην των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η 

εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις 

ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη 

διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές 

προσφορές που αφορούν το σύνολο των ποσοτήτων όσων ειδών επιθυμεί να προσφέρει ο οικονομικός φορέας.   

Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο 

ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν την μεταφορά των 

υλικών σε εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύει η Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

9. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη (βλ. αρ 25 της παρούσης), εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
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10. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, στον 

(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

11. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων 

και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

13. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 

διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που 

δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα 

και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Ιδιαίτερα, 

αναφέρεται ότι τα εγχειρίδια (προσπέκτ) στα οποία και εμφαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών-

εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε πιστοποιητικά ποιότητας (πχ ISO,κλπ) γίνονται αποδεκτά σε απλά 

φωτοαντίγραφα με επικύρωση από δικηγόρο, καθώς θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα. Επισημαίνεται ότι σε 

υποβληθέντα τέτοια στοιχεία η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών,  ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 

Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε 

κάθε παρόμοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.  

14. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας 

και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

15. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  

16. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
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17. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα οποία 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 

κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 

μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η Επιτροπή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί. 

 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς. 

20. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του 

προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 

επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της 

προσφοράς.  

Άρθρο 10 

Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 
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1 Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

- Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 να προσκομισθούν στη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως 

απαράδεκτης, θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Α., με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

2. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα 

υποβληθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

 Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών 

της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 
 

Άρθρο 11 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία απευθύνει ερώτημα προς τους 

προσφέροντες μέσω του Συστήματος, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που αποδέχονται την 

αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους, αν αυτές δεν 

ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην 

Υπηρεσία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που 

αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα.  

Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Υπηρεσία κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
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Άρθρο 12 

Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε 

μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. 

 

Άρθρο 13 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών 

πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 

ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του 

διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση 

των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και 

αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση 

των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία 

εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο 

αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές 

διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική 

δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Άρθρο 14 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 

η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  

της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή 

σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 

την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Άρθρο 15 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά είδος. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων. Το γενικό σύνολο της οικονομικής προσφοράς, θα δίδεται και ολογράφως. 

2. Η τιμή του υπό προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση (βλ. αρ.25 της παρούσης), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

παράδοση των υπό προμήθεια υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς ο ανάδοχος θα πρέπει επιπροσθέτως να λάβει υπόψη α. τα έξοδα 

αποστολής των υλικών σην Δ.Ε.Υ.Α.Α. β. ότι οι δαπάνες για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε, δύο 

τοπικές ημερήσιας κυκλοφορίας και μία με έδρα στο Νομό Έβρου εβδομαδιαίας κυκλοφορίας (σύμφωνα με το αρ. 

5 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που παραμένει σε ισχύ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016 και τα αρ. 1,3 του Ν.3548/2007), 

βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.3548/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 

του Ν. 3801/2009). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ανάδοχοι της προμήθειας είναι άνω του ενός, κάθε 

ανάδοχος θα αναλάβει να πληρώσει ποσοστό της συνολικής δαπάνης δημοσιεύσεων ανάλογο με το ποσοστό της 

προμήθειας που του κατακυρώθηκε. 
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Άρθρο 16 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Επιτροπή 

Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Τετάρτη 

31 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» , μετά από ενημέρωση μέσω 

μηνύματος στο πεδίο «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα όπως αναλύονται 

εκτενώς παρακάτω, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  

το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται παραπάνω οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 

των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή (στον πιστοποιημένο χρήστη) προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση (αρ. 100 §4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από την περ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) , με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), 

η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της 

παρούσας. 

 Άρθρο 17 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας υποβολής προδικαστικών προσφυγών κατά της απόφασης η 

οποία ορίζει τον προσωρινό ανάδοχο για κάθε τμήμα του διαγωνισμού ξεχωριστά, η αναθέτουσα αρχή, τον καλεί 

ώστε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (όπως νόμος ορίζει, ηλεκτρονικά και φυσικά) εντός 

προθεσμίας 10 ημερών. Σε περίπτωση υποβολής προδικαστικής προσφυγής, ενδέχεται κατά την κρίση της 

Επιτροπής να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, αφού σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο π.δ. 39/2017, η αναθέτουσα αρχή κωλύεται μόνον για την υπογραφή της σύμβασης και όχι για 

τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο αρ. 

73 §1 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
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 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους 

ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, (περ. γ’ παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016) 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. ΕΣ-184471-2018/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Π.Ε. 

, το παραπάνω έγγραφο θα εκδίδεται από την Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Εργασιακών Σχέσεων του 

ΣΕΠΕ. Από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης  

απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που οικονομικοί φορείς δεν απασχολούσαν 

προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα δύο ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, 

προβλέπεται αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση.  

Επίσης, εάν δεν έχετε αποδεδειγμένα την ικανότητα (π.χ. λόγω τεχνικού ζητήματος ή λόγω μη λειτουργίας του 

συστήματος ΣΕΠΕ) να το λάβετε προσκομίσετε αντί αυτού ένορκη βεβαίωση με σχετικό περιεχόμενο (τυγχάνει 

εφαρμογής η παρ. 2 του άρθρου 80 Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τη περίπτωση γ’ παρ. 2 αρ.73 Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 39 Ν.4488/17) που προβλέπει αντικατάσταση του πιστοποιητικού 

με ένορκη βεβαίωση. 

 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
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Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία 
να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρειες) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για 
όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), και Ι.Κ.Ε. στον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, στην ειδική φόρμα «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού) . 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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Άρθρο 18 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

επόμενο άρθρο. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην επόμενη παράγραφο της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 

4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Άρθρο 19 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να 
προτείνει, με αιτιολογημένη εισήγησή της: 
α) Την κατακύρωση της σύμβασης 
β) Τη ματαίωση του διαγωνισμού, 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
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Άρθρο 20 
Σύμβαση 

1. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής: 
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Τα προς προμήθεια υπηρεσία. 
Την συμφωνηθείσα τιμή. 
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας 
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
Τον τρόπο παραλαβής. 
Τον τρόπο πληρωμής. 
Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον πρόεδρο του Δ.Σ.. Το αντικείμενο της σύμβασης 
θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από 
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α) Έχει εκτελεστεί πλήρως η υπηρεσία. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά). 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 

Άρθρο 21 
Παρακολούθηση της σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια 
επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Η παραπάνω επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 
που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 
2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή και δημοσίευσή της έως την 31/12/2018 ή έως 

την εξάντληση του συμβασιοποιημένου αντικειμένου. 

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 
 

Άρθρο 22 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
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1.  Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα µε τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται  μέσα  στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. εντός 3 ημερών, από την 
έγγραφη παραγγελία τους, εκτός των ομάδων Ε & ΣΤ, στις οποίες λόγω της επείγουσας φύσης ορισμένων 
παραγγελιών σε αναλώσιμα υλικά και λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν έχει την δυνατότητα διατήρησης αποθήκης 
υλικών, είναι σκόπιμο ο μέγιστος χρόνος παράδοσης να είναι 1 ημέρα. Στις ομάδες αυτές η παράδοση των υλικών 
θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις προκύπτουσες καθημερινές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Σε  αντίθετη περίπτωση, 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή υλικά δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και 
αποκλίσεις από αυτούς ,τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει, σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, έκτος αν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  κριθούν 
κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν. 
Στην περίπτωση, δε, κατά την οποία δεν είναι δυνατή  -εφόσον- απαιτηθεί η επανόρθωση ώστε να πληρούνται 
επακριβώς οι όροι της σύμβασης και της προσφοράς, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
4. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση.  
7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 

 

Άρθρο 23 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 
(αρ. 105§5 Ν.4412/2016), ή εάν δεν εκτελέσει τα συμφωνημένα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Και επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 24 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η αξία των υλικών της σύμβασης θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, σε απόλυτη αναλογία με τα υλικά 
που παραδόθηκαν, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και εκδοθεί χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η υποβολή του τιμολογίου πληρωμής δεν 
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του κατά περίπτωση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
Ειδικά για την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου, η δαπάνη θα αποσταλεί στο Γραφείο Επιρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχό της,  
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Άρθρο 25 
Κρατήσεις 

 
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ Φ.Π.Α. 
συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 
• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 
• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 

του ν. 4412/2016) 
• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

 

 
Άρθρο 26 

Λοιπές εγγυήσεις 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τη 
μελέτη. 
2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 
 

Άρθρο 27 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.deyaalex.gr. 
2. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου 
έλαβε Συστημικό  Αριθμό 64159. 
 
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ρητά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 
3463/2006. 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 229/07-08-2018  (ΑΔΑ:ΩΛ6ΙΟΡΝΗ-ΧΛΑ) απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 205.390,12  ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.24% 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί την προμήθεια υλικών τα οποία είναι 

απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα των τμημάτων 

ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος καταναλωτών για χρήση έτους 2018. Αναλυτικότερα τα υλικά είναι 

απαραίτητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την υδροδότηση νέων καταναλωτών, την 

κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των οικιών, την 

αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις 

επεκτάσεις αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις κατασκευές σχαρωτών όμβριων 

υδάτων, καθώς και την καταγραφή του καταναλισκομένου νερού με την προμήθεια υδρομετρητών, την 

προμήθεια αγορές φρεατίων για την τοποθέτηση των υδρομετρητών, την προμήθεια Αναλώσιμων Βιολογικού – 

Διυλιστηρίου - Ύδρευσης προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των τμημάτων του βιολογικού καθαρισμού, 

του διυλιστηρίου πόσιμου νερού και της ύδρευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, διαιρείται σε επτά υποομάδες ανάλογα με τη συνάφεια των ειδών, 

ήτοι: 

 ΟΜΑΔΑ Α: Αγορές Σωλήνων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

 ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια Βανών και Χυτοσιδηρών Ειδικών Τεμαχίων Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

 ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια Διαφόρων Υλικά Ύδρευσης 

 ΟΜΑΔΑ Δ: Αγορές Υδρομέτρων 

 ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια Αναλώσιμων Βιολογικού – Διυλιστηρίου – Ύδρευσης Δ.Ε. Αλεξ/πολης-

Τραϊανούπολης 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ.  Προμήθεια αναλωσίμων Δ.Ε. Φερών 

 ΟΜΑΔΑ Ζ.   Αγορές Φρεατίων 
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Η δαπάνη για την προμήθεια υλικών προϋπολογίζεται στο ποσό των Διακοσίων πέντε χιλιάδων 

τριακοσίων ενενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών  (205.390,12  €) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο 

ποσό των Διακόσιων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 

(254.683,75 €), η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 

εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., κατά το οικονομικό έτος 2018. 

Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται σε ετήσια βάση, για αρκετά συναπτά έτη. Για τον λόγο αυτό οι τιμές 

μονάδας κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης, είναι όμοιες με αντίστοιχο διαγωνισμό που διεξήγαγε η 

Υπηρεσία τα έτη 2015-2017. Επίσης διαπιστώθηκε, ότι στις τιμές μονάδος του προϋπολογισμού δόθηκε κατά τα 

προηγούμενα έτη από τους προμηθευτές έκπτωση.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά είδος 

προμήθειας προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

                                                                                                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ                                              ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                   Αλεξανδρούπολη: Ιούλιος 2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 205.390,12 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

 

Άρθρο 1ο 

                  Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Η παρούσα Σύμβαση αφορά την  προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 

2018» Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί την προμήθεια υλικών τα οποία 

είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα των 

τμημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος καταναλωτών για χρήση έτους 2018. Αναλυτικότερα τα υλικά 

είναι απαραίτητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την υδροδότηση νέων καταναλωτών, 

την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των οικιών, την 

αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις 

επεκτάσεις αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις κατασκευές σχαρωτών όμβριων 

υδάτων, καθώς και την καταγραφή του καταναλισκομένου νερού με την προμήθεια υδρομετρητών, την 

προμήθεια αγορές φρεατίων για την τοποθέτηση των υδρομετρητών, την προμήθεια Αναλώσιμων Βιολογικού – 

Διυλιστηρίου - Ύδρευσης προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των τμημάτων του βιολογικού καθαρισμού, 

του διυλιστηρίου πόσιμου νερού και της ύδρευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Α...   

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ο διαγωνισμός για την Προμήθεια «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 2018»  προς τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1069/1980. 
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β) Της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα ειδικά για τις Δ.Ε.Υ.Α. άρθρα αυτού (222-338) και σύμφωνα 

με ότι αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

ΟΜΑΔΑ Α ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ, ΡVC 
Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΡVC ή ΡΕ 

1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Ύ.Α. 14097/757/2012, ΦΕΚ 3346 Β/14-

12-2012 «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά 

πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση» 

2. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση όχι 

παλαιότερης των δυο μηνών από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

3. Η σήμανση των σωλήνων πρέπει να είναι σύμφωνη με το Πρότυπο ΙSO 1043-1:2011 

4. Οι ανοχές διαστάσεων εξωτερικής διαμέτρου και πάχους τοιχώματος των σωλήνων πρέπει να είναι 

σύμφωνες με το Πρότυπα ΙSO 3607:1977, ΙSO 3606:1976, ΙSO 11922 -1/2:1997 

5. Η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι ομοιογενής, λεία και ομοιόμορφη. Κουλούρες ή σωλήνες στις 

οποίες υπάρχουν περιοχές με ανωμαλίες χύτευσης ή / και εκδορές έτσι ώστε να εμφανίζεται μειωμένο πάχος 

τοιχώματος, μικρότερο από το οριζόμενο στα σχετικά πρότυπα, απορρίπτονται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ με υποχρέωση 

άμεσης αντικατάστασης 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα, προς επαλήθευση της ποιότητας των υλικών, να προβεί με έξοδα των 

προμηθευτών στον έλεγχο αυτών σε διαπιστευμένα εργαστήρια. 

 
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α) Σωλήνες ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 

Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς(ΗD-ΡΕ100 ΜRS 10), χρώματος 

μπλε  η μαύρο  και η κατασκευή τους θα είναι βάσει του προτύπου «ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 για σωλήνες και 

εξαρτήματα μεταφοράς πόσιμου νερού από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)». Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα είναι τα 

εξής: 

Ονομ. διαμ. Εξωτερ.διαμ. Πάχος Ατμ. πίεση Βάρος Kg/μμ 

Φ63 63mm 3,8 mm 10 bar 0,709 

Φ90 90mm 5,4mm 10 bar 1,44 

Φ110 110mm 

 

6,6mm 10 bar 2,14 

Φ140 140mm 8,3 mm 10 bar 3,43 

Φ63 63mm 5,8 mm 16 bar 1,04 

Φ90 90mm 8,2 mm 16 bar 2,10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φ140 140mm 12,7 mm 16 bar 5,04 

Φ160 160mm 14,6 mm 16 bar 6,61 

Φ200 110mm 

 

18,2 mm 16 bar 10,3 

Φ225 225mm 20,5 mm 16 bar 13,0 
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Φ280 280mm 22,7 mm 16 bar 16,0 

Οι σωλήνες για μεταφορά πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση και να 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονομικών διατάξεων, ούτως ώστε να μην προσδίδουν στο νερό γεύση, 

οσμή ή χρώμα, ούτε πόρους, φυσαλίδες ή ραγάδες. 

Οι σωλήνες κατά την παράδοση στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα πρέπει να είναι σε άριστη 

κατάσταση, έχοντας ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, για την αποφυγή χάραξής τους από αιχμηρά 

αντικείμενα ή πληγώματος των σωλήνων κατά την μεταφορά τους. 

Τα μήκη των σωλήνων των διατομών Φ63, Φ90 και Φ110 θα είναι σε ρολά των 100 μ. (εκτός εάν 

διαφορετικά περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού). 

Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με ευδιάκριτα γράμματα ύψους 10 

χιλιοστών με τη μέθοδο ink - jet και όχι με θερμική χάραξη. 

Η σήμανση επί των σωλήνων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: 

α) Εμπορική επωνυμία του προϊόντος 

 β) Διάμετρος σωλήνα  

γ) Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα 

 δ) Πίεση λειτουργίας 

ε) Είδος πρώτης ύλης ( ΗD - ΡΕ100 ΜRS10 3ης γενιάς) 

στ) Εταιρεία παραγωγής  

ζ) Προδιαγραφές παραγωγής  

η) Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής  

 

Β) Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό Ρ.V.C 

 

 Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι από σκληρό Ρ.V.C, πίεσης λειτουργίας 16 και 10 ατμοσφαιρών αντίστοιχα 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 1452 για συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων για παροχή νερού υπό πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C-U).  

 Οι ελαστικοί δακτύλιοί στεγανότητας θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Υλικά κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων είναι το SBR (Styrene – Butadiene Rubber) ΝΒΚ 

(Acrylonitrile – butadiene Rubber ) η EPDM ( Ethylene Propylene Diene Monomer) Ο προμηθευτής θα 

προσκομίζει τις δηλώσεις συμμόρφωσης  των δακτυλίων στεγάνωσης με το ως άνω πρότυπο. 

 

 

160 6,2mm 10 

200 7,7mm 10 
 225 8,6mm 10 

250 9,6mm 10 

Εξωτερ. 

Διαμ. 

Πάχος 

Τοιχώματος 

(χστ) 

Πίεση 

Λειτουργίας 

Ατμ. 
50 2,4mm 10 

63 3,0mm 10 
 75 3,6mm 10 

90 4,3mm 10 

110 4,2mm 10 

125 4,8mm 10 

140 5,4mm 10 
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280 10,7mm 10 

315 12,1mm 10 

355 13,6mm 10 

50 3.7mm 16 

63 4.7mm 16 

90 6.7mm 16 

110 6.6mm 16 

125 7.4mm 16 

140 8.3mm 16 

160 9.5mm 16 

                   280 16.8mm 16 

 Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση και για μεταφορά πόσιμου νερού, να 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονομικών διατάξεων, ούτως ώστε να μην προσδίδουν στο νερό γεύση, 

οσμή ή χρώμα. 

Οι σωλήνες από σκληρό ΡVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, χωρίς 

πλαστικοποιητές, ανακυκλωμένα υλικά και υλικά πλήρωσης. 

Οι ιδιότητες του σκληρού ΡVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις DIN 8061/4102. 

Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή, διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κάθετη κυκλική τομή, 

με άκρα κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες 

επεξεργασίας. Οι σωλήνες θα παραδοθούν πλήρεις μετά των ελαστικών δακτυλίων. 

Σωλήνες σύνδεσης και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή, ούτε 

χρώματα και ουσίες. 

Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ' όλο το πάχος και η απόχρωση γκρί σκούρο. Το υλικό 

κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες , κοιλότητες και ανομοιογένειες . Η εσωτερική 

επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία και χωρίς καμία ανωμαλία. 

 Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη των 6 μέτρων με επιτρεπόμενη απόκλιση + 10 χλστ (σε 10ο C). 

Οι σωλήνες θα παραδοθούν πλήρεις μετά των ελαστικών δακτυλίων. 

Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών κατά DIN 8062 είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και 

για σύνολο 100 σωλήνων (φορτίο) 5%. Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με 

ευδιάκριτα γράμματα. 

Η σήμανση θα αφορά τα εξής στοιχεία και θα είναι ευδιάκριτη και υποχρεωτική. 

α) Εμπορική επωνυμία του προϊόντος 

 β) Διάμετρος σωλήνα  

γ) Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα 

δ) Πίεση λειτουργίας 

ε) Είδος πρώτης ύλης 

στ) Εταιρεία παραγωγής 

ζ) Προδιαγραφές παραγωγής 

η) Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής 

 

ΙΙΙ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 

  Μανσόν κομπλέ για σωλήνες ύδρευσης PVC-U (χρώματος γκρι), κατά EN 1452, PN10atm   
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Τα μανσόν θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ύδρευσης από σκληρό PVC-U  

 

Καμπύλες (22ο/45°/60ο/90°) για σωλήνες ύδρευσης σκληρού PVC-U (χρώματος γκρι), κατά EN 1452, 

PN16atm  

Οι καμπύλες θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων αποχέτευσης από σκληρό PVC-U  

 

Γωνία κομπλέ (45°/90°) για σωλήνες αποχέτευσης συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SN4, SDR 41 (χρώματος 

πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι γωνίες θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων αποχέτευσης από PVC-U, SN4, SDR 41 .  

Κλαπέ υπονόμου (βαλβίδα αντεπιστροφής) για σωλήνες αποχέτευσης συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SN4, 

SDR 41 κομπλέ (χρώματος πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 1401 

Τα κλαπέ υπονόμου θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων αποχέτευσης από PVC-U, SN4, 

SDR 41 του άρθρου Α.1.3.  

Το κλαπέ υπονόμου αποτελείται από τμήμα σωλήνα ο οποίος περιλαμβάνει το κλαπέ και είναι 

διαμορφωμένος ώστε στο πάνω μέρος του να βιδώνεται εξάρτημα (κάλυμμα) επίσκεψης μέσω ειδικής γι’ αυτό το 

σκοπό, χειρολαβής. Μ’ αυτόν τον τρόπο η όλη διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του 

σωλήνα. 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους. 

 

Συστολή κομπλέ για σωλήνες αποχέτευσης συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SN4, SDR41 (χρώματος 

πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι συστολές θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων αποχέτευσης από PVC-U, SN4, SDR 41  

Μούφα σύνδεσης διπλή κομπλέ για σωλήνες αποχέτευσης συμπαγούς τοιχώματος PVC-U, SN4, SDR41 

(χρώματος πορτοκαλί), κατά ΕΛΟΤ EN 1401 

Οι μούφες σύνδεσης θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων αποχέτευσης από PVC-U, SN4, 

SDR 41 . 

 

ΙV. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται τα εξαρτήματα για σωλήνες ύδρευσης  πολυαιθυλενίου ΡΕ 

100, θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς (σς 8.0, MRS 10, PE 100), θα έχει μορφή 

ομογενοποιημένων κόκκων από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους 

και θα είναι ετοιμόχρηστη. Υλικά μη ετοιμόχρηστα (βαμμένα με χρωστικές στο εργοστάσιο παραγωγής των 

εξαρτημάτων) και ανακυκλωμένα υλικά δεν γίνονται αποδεκτά. Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή 

εξαρτημάτων θα είναι μαύρο. 

Τα εξαρτήματα για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται: το 

σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθμός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονομαστική πίεση (PN), 

το SDR του εξαρτήματος (σχέση ανάμεσα στην ονομαστική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος), την 

ονομαστική διάμετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήματος (UNI 312 για υγρά υπό 

πίεση και UNI 316 για αέρια καύσιμα) και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (ΡΕ 100). 

Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το 

πρότυπο EN 12201-3 στa παραγόμενα εξαρτήματα για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και 
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φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των εξαρτημάτων σε υδροστατικές φορτίσεις και 

χημικές μεταβολές. 

Τα ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταυ, ηλεκτρο-συστολές, ηλεκτροσέλες 

κ.λ.π.) και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν για σωλήνες ύδρευσης  πολυαιθυλενίου ΡΕ 

100, θα παράγονται από ΗDΡΕ (πολυαιθυλένιο ΡΕ 100). 

Τα ηλεκτροεξαρτήματα (κατά την ως άνω έννοια) και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα 

χρησιμοποιηθούν για σωλήνες ύδρευσης  πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών EN 12201-3, ISO 4427 για πόσιμο νερό και θα παράγονται με τη μέθοδο έγχυσης (injection 

moulding), αποκλειομένων των εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους. 

Tα προς προμήθεια εξαρτήματα για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100, θα πρέπει: 

 Να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μέσα σε χαρτοκιβώτια. 

 Στην εξωτερική επιφάνεια τους θα πρέπει να είναι ανάγλυφα τυπωμένες, κατά τη διαδικασία της 

έγχυσης, πληροφορίες που αφορούν στο εξάρτημα, όπως διάμετρος, SDR, PE 100, στοιχεία αναγνώρισης του 

εξαρτήματος (batch number). 

 Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτρομούφες, εξαρτήματα με 

ενσωματωμένες ηλεκτρομούφες κ.λ.π.) θα φέρουν ετικέτα με γραμμογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 

(σύμφωνα με τα  ISO 7810 και 7811) στην οποία: 

 θα είναι δυνατή η ανάγνωση/μεταφορά των δεδομένων συγκόλλησης των 

ηλεκτροεξαρτημάτων με  barcode . 

 θα είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code). 

 θα είναι τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος 

ψύξης κ.λπ.) ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, 

να είναι δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

 Για λόγους ασφαλείας κατά την εφαρμογή (αποφυγή βλαβών στην αντίσταση), αποφυγής φθορών 

κατά την αποθήκευση (επιφανειακή οξείδωση αντίστασης) και καλύτερης συγκόλλησης, θα πρέπει η αντίσταση 

των ηλεκτρομουφών, ηλεκτροεξαρτημάτων, ηλεκτροσελλών και εξαρτημάτων δημιουργίας διακλαδώσεων, να 

είναι πλήρως ενσωματωμένη στο σώμα του ηλεκτροεξαρτήματος. 

 Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση θα πρέπει να είναι μονοκαλωδιακά 

(monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

 Δείκτες τήξης για κάθε ζώνη συγκόλλησης, με σκοπό τον οπτικό έλεγχο της ολοκλήρωσης της 

συγκόλλησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σώμα του εξαρτήματος κοντά στους ακροδέκτες. Οι δείκτες 

τήξης θα πρέπει να είναι κωνικοί, ώστε να εμποδίζεται η υπερχείλιση και απώλεια του υλικού και η αποφυγή 

ατυχημάτων. 

Ηλεκτρομούφα με E/F για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN 16atm 

Οι ηλεκτρομούφες με E/F θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 3ης γενιάς του άρθρου Α.2.1. 

 

Ηλεκτρογωνία με E/F (45°/90°) για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN16atm 

Οι ηλεκτρογωνίες με E/F θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 3ης . 

 

Ηλεκτρογωνία ευθέων άκρων (45°/90°) για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE  100, PN 16atm 
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Οι ηλεκτρογωνίες ευθέων άκρων θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 3ης γενιάς του άρθρου Α.2.1. 

 

Λαιμός ευθέων άκρων για σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE 100, PN 16atm 

Οι λαιμοί ευθέων άκρων θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 3ης γενιάς  

Θα είναι παραγωγής με έγχυση (injection), αποκλειόμενης της προσφοράς χειροποίητων (συγκολλημένων 

με butt-welding) εξαρτημάτων. 

Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ηλεκτροσύντηξη. Ειδικότερα σημειώνεται ότι το καθαρό μήκος της 

κάθε συγκολλούμενης πλευράς, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μήκος της αντίστοιχης διαμέτρου 

ηλεκτρομούφας. 

Αποκλείεται η προσφορά injection συστολικών εξαρτημάτων στα οποία όμως παρεμβάλλεται 

οποιαδήποτε butt-welding συγκόλληση για την επίτευξη του τελικού συστολικού αποτελέσματος, τα εξαρτήματα 

θα είναι δηλαδή ενιαίας έγχυσης. 

 

V. ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Σωλήνας διαμέτρου 18x2,5 PE-X, 22x3 PE-X, 28x3 PE-X, 32x3 PE-X δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, λευκού 
χρώματος πιστοποιημένος για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε χαρτονένιο κιβώτιο αντοχής ώστε ο σωλήνας να είναι προστατευμένος 
από μηχανικές καταπονήσεις κατά την μεταφορά η την αποθήκευση όπως επίσης και από τον ήλιο. Τα 
χαρτοκιβώτια θα φέρουν ευκρινή πινακίδα με τις διαστάσεις του σωλήνα και το μήκος του ρολού. Κάθε άλλη 
συσκευασία θα απορρίπτεται 

 

VΙ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ Ρ.V.C. 

 

Τα εξαρτήματα αποχέτευσης θα είναι από σκληρό Ρ.V.C, σειράς 41 και χαρακτηριστικών όπως 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Θα συμμορφώνονται με το πρότυπο «ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 για συστήματα 

πλαστικών σωληνώσεων υπόγειων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων, χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U).» 

 Οι ελαστικοί δακτύλιοί στεγανότητας θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Υλικά κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων είναι το    SBR. (Styrene – Butadiene Rubber ) ΝΒΚ. ( 

Acrylonitrile – butadiene Rubber ) η EPDM ( Ethylene Propylene Diene Monomer) Ο προμηθευτής θα 

προσκομίζει τις δηλώσεις συμμόρφωσης των δακτυλίων στεγάνωσης με το ως άνω πρότυπο. 

 

 
VII. ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Τα φρεάτια αναμονών αποχέτευσης  ακαθάρτων υδάτων  από PVC Φ 355 προορίζονται για τη δημιουργία 

αναμονών για  σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων. Το κυρίως σώμα των φρεατίων κατασκευάζεται από σωλήνα 

από σκληρό PVC, Σειράς 41, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 1401, διαμέτρου Φ 355. Το συνολικό του ύψος είναι 500 mm και 

το άνω άκρο του φρεατίου είναι διαμορφωμένο σε μούφα – ποτήρι έτσι ώστε με τη χρήση  ανάλογου μήκους 

σωλήνα PVC Φ 355 Σειρά 41, να  προκύπτει το επιθυμητό ύψος φρεατίου . 

Ο πυθμένας  προσαρμόζεται στο σώμα του φρεατίου με θερμική επεξεργασία και η απόστασή του από το 

κατώτερο σημείο της βάσης του φρεατίου είναι 30mm. 

18PROC003778967 2018-10-03



Στον πυθμένα υπάρχουν διαμορφωμένες η  είσοδος και η έξοδος από σωλήνα  PVC Σειρά 41, σύμφωνα με 

ΕΛΟΤ 476 , διαμέτρου Φ160. Η είσοδος και έξοδος διαμέτρου Φ 160 κατασκευάζονται υπό γωνία 900 σε σχέση με 

τον άξονα του φρεατίου.  

Ο άξονας της  εξόδου βρίσκεται σε  απόσταση 130mm από τον πυθμένα του φρεατίου και ο άξονας της 

εισόδου  σε απόσταση  210 mm . 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας των φρεατίων αναμονών 

αποχέτευσης ακαθάρτων θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους, για 

την συμμόρφωση με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 

VIII. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ  (CORRUGATED) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προμήθεια πλαστικών σωλήνων δοµηµένου 

τοιχώματος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 

δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 8 , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

Υλικά 
Το πλαστικό υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι ενδεικτικώς το πολυαιθυλένιο (PE), ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Το υλικό κατασκευής θα είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λπ. ώστε να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους, προσµίξεις κ.λ.π. Οι σωλήνες 

προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία 

µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 

δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN 13746- 1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 

(DN/ID, internal diameter). Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σωλήνα πρέπει να είναι οµαλές, καθαρές 

και χωρίς αµυχές, φουσκάλες ή άλλες ανωµαλίες στην επιφάνεια του. Το υλικό δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει 

ορατούς ρύπους ή πόρους. Οι άκρες των σωλήνων θα έχουν κοπεί όσο το δυνατόν κάθετα προς τον διαµήκη 

άξονά τους. Το χρώμα των σωλήνων θα είναι µαύρο και θα είναι οµοιόµορφο σε όλο το μήκος και πάχος τους. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν καρότσα με 
λείες επιφάνειες, χωρίς να προεξέχουν αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. 
2. Για καλύτερη μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του 
αυτοκινήτου. 
3. Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να τοποθετούνται 
στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μούφες εναλλάξ. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια πρέπει να στηρίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάμψη και η παραμόρφωσή τους. 
4. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης της εκφόρτωσης και της μεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης 
απαγορεύεται να σύρονται επί του εδάφους ή επί του δαπέδου του φορτηγού. 
5. Η αποθήκευση των σωλήνων μπορεί να γίνεται στο ύπαιθρο εφόσον έχουν ληφθεί οι εξής προφυλάξεις. 
α. Οι σωλήνες να αποθηκεύονται σε έδαφος επίπεδο χωρίς πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα. 
β. Οι σωλήνες να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το μήκος με τις μούφες ελεύθερες (στρώσεις με τις μούφες 
εναλλάξ). Εάν αυτό είναι αδύνατο, τότε να τοποθετούνται κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί πλάτους 
τουλάχιστον 50 μ.μ. και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη απο 2μ. μεταξύ τους. 
6. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά ή εάν αυτό είναι αδύνατο ή μεγαλύτερη 
διάμετρος να τοποθετείται στην αρχή. 
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7. Η αποθήκευση στο ύπαιθρο για μεγάλο διάστημα απαιτεί προφύλαξη των σωλήνων από τις ηλιακές 
ακτινοβολίες. Επίσης δεν πρέπει να έρχονται οι ελαστικοί δακτύλιοι σε επαφή με λίπη (γράσα), έλαια. 
8. Καλό θα είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τους 0oC να αποφεύγονται τα 
απότομα κτυπήματα στους σωλήνες. 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 

Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία 
του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και 
τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ή τις όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο 
κατασκευαστής). 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση της. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης, 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
 Έλεγχος  Προσφορών 

 
Ο  έλεγχος  περιορίζεται στην  συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών στις προδιαγραφές της μελέτης και τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β   
ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 
Άρθρο 1ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
 

Η ΔΕΥΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την 
ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά. Κάθε προμηθευτής και για κάθε 
προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, 
διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ή τις 
όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής). 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση της. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης, 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 

Άρθρο 2ο – Έλεγχος  Προσφορών 

 
Ο  έλεγχος  περιορίζεται στην  συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών στις προδιαγραφές της μελέτης και τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 
Γενικά 
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Σε όλα τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα πρέπει ανάγλυφα να αναγράφεται στο σώμα του υλικού 
 

 Το σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή 

 Οι διαστάσεις κατά DN 

 Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN 

 Και η ένδειξη του υλικού του σώματος (π.χ. GGG40) 

 Σε όλα τα τεμάχια όπου απαιτούνται ελαστικοί δακτύλιοι για την στεγανοποίησή του θα περιλαμβάνονται 
στην τιμή προσφοράς του τεμαχίου, καθώς και τα τεμάχια θα είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με 
δύο τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση. 

 Η βαφή θα είναι εποξεική η ισοδύναμη με πάχος 250 μm. 
 

    
 

Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, PN 16 
 
1. Αντικείμενο 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου, με φλάντζες ελαστικής 
έμφραξης, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους 
και ο χειρισμός τους θα γίνεται με κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας με τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 
40Χ40mm, και 50Χ50mm, και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50mm.. 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1074-1 & 2 καθώς και το ΕΝ 1171, τα 
οποία καθορίζουν το σχεδιασμό και τις συνθήκες λειτουργίας των δικλείδων, καθώς και τα υλικά κατασκευής 
τους. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
2.1. Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 16 ατμ. και η πίεση δοκιμής τους θα είναι 24 ατμ. σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12266-1:2003. Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το πρότυπο EN – JS 1030 κατά ΕΝ 1563. 

Τα σώματα και τα καλύμματα μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. 

Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αμμοβοληθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8501.1S 

A2.5. 
Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από 

σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης  εφ’ όσον ζητηθεί. 
Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρώμα υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση 

όπως για παράδειγμα εποξεική στρώση μετά από υπόστρωμα (Primer) ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, 
λιθανθρακόπισσα εποξεικής βάσεως,RILSAN, NYLON 11 ή άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο υλικό πάχους τουλάχιστον 
επίπεδες 250 - 400 μm, ή και στις ακμές 150 – 300 μm. 

Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν την τοποθέτηση του ελαστικού, με συνολικό πάχος βαφής 
τουλάχιστον 250 – 400 μm για τις επίπεδες επιφάνειες, και 150-300μm στις ακμές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
30677 (διαβρωτική προστασία). Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την 
καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο νερό. 
2.2. Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαμορφωμένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους με τον εκατέρωθεν αγωγό να 
γίνει με ειδικά τεμάχια με ωτίδες. 

Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύμφωνα με το EN 1092-2. 
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. 
Μεταξύ των φλαντζών του σώματος και του καλύμματος εάν υπάρχουν, καθώς και μεταξύ των φλαντζών 

των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν ειδικών τεμαχίων, θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστον 
από Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. 
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Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για τοποθέτηση 
οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube). 
2.3. Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψωμένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 
με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5% ή από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος 
ορείχαλκος) ή ισοδύναμο υλικό. 

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας με την δύναμη ενός ατόμου και μόνο. 

Ο αριθμός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως μια κλειστή δικλείδα ή αντιστρόφως να 
κλείσει μια εντελώς ανοικτή θα προσδιορίζεται σαφώς στην προσφορά του προμηθευτή. 
Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής σε διάβρωση και 
κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 70oC (θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τέτοιοι 
δακτύλιοι) ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 
β) Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως 
καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 
Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικόχλιου στο 
σύρτη ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και 
περικόχλιου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 
2.4 Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική 
διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώματος. 
2.5. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563 και θα είναι 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τουλάχιστον Nitrile rubber grade T κατά BS 2494 ή EPDM ή 
ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 
2.6. Οι δικλείδες θα φέρουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας με τετράγωνες 
βάσεις διαστάσεων 40Χ40mm, και 50Χ50mm, και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50mm. Προσαρμοσμένη και 
στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι 
δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα υπάρχοντα κλειδιά χειρισμού των δικλείδων. 
2.7. Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην 
ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση απαλλαγμένη εγκοπών κλπ. στο κάτω 
μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών (π.χ. χαλίκι, άμμος) που να καθιστά προβληματική τη 
στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας. 
2.8. Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος 
της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος, 
σύρτη, βάκτρου κ.τ.λ. 
2.9. Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO5752 σειρά 14 
(μικρού μήκους). 
3. Έλεγχοι και Δοκιμές 
Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης που θα έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής που έχουν σχέση με την επιθεώρηση και τις 
δοκιμές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι δικλείδες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα 
με αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
3.1. Έλεγχοι διενεργούμενοι σε κάθε μια δικλείδα. 
3.1.1. Επιθεώρηση - Έλεγχοι λειτουργίας : 

 Τήρηση δεδομένων παραγγελίας 
 Έλεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) μορφής, εξοπλισμού (π.χ. ο τρόπος κλεισίματος, λειτουργίας, ύπαρξη 

παρελκόμενων) 
 Έλεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευαστή και στοιχείων δικλείδας 

(ονομαστική διάμετρος και πίεση) 
 Έλεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (με γυμνό 

οφθαλμό) 
 Έλεγχος λειτουργίας (άνοιγμα - κλείσιμο) και κατεύθυνσης κλεισίματος 
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3.1.2. Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 
- Δοκιμή αντοχής κελύφους σε πίεση 24 ατμ. κατά ΕΝ 12266-1:2003. 
Η δοκιμή θα γίνει με τη δικλείδα σε θέση ανοικτή ή μερικώς ανοικτή με το κέλυφος 
αδειασμένο από αέρα. 
Η πίεση πρέπει να διατηρείται σταθερή σ’ όλο το διάστημα της δοκιμής χωρίς 
προσθήκη νερού. 
Η δικλείδα πρέπει προηγουμένως να έχει καθαρισθεί και στεγνώσει. 
- Δοκιμή στεγανότητας κελύφους θα γίνει ίδια με την προηγούμενη ή θα 
συγχωνευθούν σε μία. 
- Δοκιμή στεγανότητας κλειστής δικλείδας κατά ΕΝ 12266-1:2003. Αρχικά η δικλείδα θα γεμίσει νερό σε θέση 
ανοικτή, θα κλείσει, θα απομακρυνθεί το νερό και θα στεγνώσει η δικλείδα από τη μία πλευρά. Η πίεση θα 
ανέλθει σε 17,6 ατμ. (1,1Χ ΡΝ) σύμφωνα με το ΕΝ 12266-1:2003 και θα παραμένει σταθερή χωρίς την προσθήκη 
νερού ενώ συγχρόνως θα παρακολουθείται η στεγανότητά της. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να παρατηρηθούν σταγόνες ή εφίδρωση από την στεγνή πλευρά ούτε 
πτώση της πίεσης. 
Η δοκιμή επαναλαμβάνεται και από την άλλη πλευρά. 
3.2. Δοκιμές ενεργούμενες δειγματοληπτικά. 
3.2.1. Δοκιμή απαιτούμενης δύναμης για τον χειρισμό των δικλείδων σε πίεση 16ατμ. 
3.2.2. Έλεγχοι ποιότητας υλικών : χημική ανάλυση όλων των υλικών κατασκευής της δικλείδας, έλεγχος ελκυσμού, 
έλεγχος σκληρότητας σε διάτρηση. 
3.2.3. Έλεγχος επιφάνειας ωτίδων (διαστάσεις, οπές μπουλονιών, ραβδώσεις). 
3.3. Πυκνότητες δειγματοληψιών. 
Η πυκνότητα των δειγματοληψιών θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
3.4. Έλεγχος των δικλείδων στο δίκτυο. 
Ο έλεγχος των δικλείδων θα γίνει όταν δοκιμαστούν οι αγωγοί του δικτύου στους οποίους είναι τοποθετημένες οι 
δικλείδες: 
3.5. Όλα τα έξοδα δοκιμών επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Κατά τον έλεγχο ποιότητας των υλικών μπορεί να απαιτηθεί η καταστροφή δικλείδων, το κόστος των οποίων 
επίσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
3.6. Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη για παράδοση των 
δικλείδων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

Βαλβίδες εξαερισμού διπλής ενέργειας 
 

Οι βαλβίδες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης κινητών μερών 
και οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές για την απομάκρυνση του αέρα. 

Επίσης όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για δίκτυα 
πόσιμου νερού. 

Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι "διπλής ενέργειας", και θα επιτρέπουν την ασφαλή απομάκρυνση αέρα 
που απελευθερώνεται από το νερό όταν μειώνεται η πίεση, ενώ συγχρόνως πρέπει να είναι ικανές να 
απομακρύνουν τον αέρα που συγκεντρώνεται κατά την πλήρωση του δικτύου και να επιτρέπουν την είσοδο 
επαρκών ποσοτήτων αέρα κατά την εκκένωση των σωληνώσεων, ώστε να αποφευχθούν υποπιέσεις στα δίκτυα. 

Η βαλβίδα διπλής ενέργειας θα εκτελεί δύο λειτουργίες, αυτόματη και κινητική, με την 
βοήθεια ενός ή δύο πλωτήρων, κατασκευασμένων από μονόχυτο υλικό υψηλής αντοχής. 

Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό και ονομαστικής πίεσης 16bar. 
Οι βαλβίδες θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς βίαιο κλείσιμο του πλωτήρα, σε διαφορές πίεσης μέχρι και 

ΔΡ= 0,8 m στο στόμιο. 
Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες από σκούριασμα κινητών μερών 

και οδηγών και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα εφόσον δεν είναι ανοικτές για απομάκρυνση αέρα. 
Οι βαλβίδες εξαερισμού DN 50 mm θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο και θα διαθέτουν 

φλάντζες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7005 ή DIN 2501. Η συντήρησή τους θα επιτυγχάνεται χωρίς μετακίνηση 
από το φρεάτιο. 

Οι βαλβίδες εξαερισμού 2’’ θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό σώμα από 
ορείχαλκο, συμπαγούς, ελαφριάς και ανθεκτικής κατασκευής, με βάση βόλτας κατά BSP. 
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Σέλλα παροχής, κατάλληλες για σωλήνες PVC & PE, PN 16 
 

 Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων παροχής και κατάλληλοι για 
εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του Δικτύου Ύδρευσης αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου. 

 Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα: 
 Άνω Τμήμα 
 Κάτω Τμήμα 
 Ελαστικός Δακτύλιος 
 Κοχλίες 
 Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό σπείρωμα BSP, 

διαμέτρου 1’’. 
 Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης διατομής, ο οποίος και εξασφαλίζει 

τη στεγανότητα της σύνδεσης. 
 Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού μέσω 

κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματά του. 
 Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm. 
 Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή 

ισχύουν τα εξής: 
 Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί. 
 Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή του. 
 Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι χυτοσίδηρος της κλάσης GGG-50/40 

κατά DIN 1693. Τα δύο τμήματα θα είναι προστατευμένα από εποξεική βαφή χρώματος μπλε κατάλληλης για 
πόσιμο νερό και πάχους 250 μm. 

 Το υλικό κατασκευής του ελαστικού δακτυλίου θα είναι EPDM και είναι κατάλληλο 
για πόσιμο νερό. 

 Το υλικό κατασκευής των κοχλίων και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 
 

Μακρύλαιμα Ζυμπώ από χυτοσίδηρο για σωλήνες PVC (με λάστιχα και βίδες) 
 

1. Αντικείμενο 
Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και για την σύνδεση σωλήνα PVC με σωλήνα PVC. 
H υπηρεσία ζητεί τα ζυμπώ να έχουν μεγάλο μήκος, για την αποφυγή εσφαλμένων συνδέσεων λόγω μη επαρκούς 
μήκους, που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Σύνδεσμος ζυμπώ μακρύλαιμος, πλήρης, δηλαδή μαζί με τους συνδέσμους – σώμα, κοχλίες και περικόχλια καθώς 
και τους ελαστικούς συνδέσμους στεγανότητας και βίδες. 
 
Τα υλικά κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων θα είναι : 

 Σώμα : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
 Σύνδεσμοι : Χυτοσίδηρος κλάσεως τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
 Κοχλίες –Περικόχλια : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας . 
 Ελαστικοί Σύνδεσμοι Στεγανότητας : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 

 
3.  Βαφή μεταλλικών μερών : Εσωτερική και εξωτερική εποξεική βαφή πάχους 250 μm τουλάχιστον. 
 
 

Ευθύγραμμοι σύνδεσμοι με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 
 
1. Αντικείμενο 

Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και για την σύνδεση από την μία πλευρά 
σωλήνα πολυαιθυλενίου ή PVC και από την άλλη μεριά σωλήνα πολυαιθυλενίου ή PVC. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Οι σύνδεσμοι θα αποτελούνται από τρία μεταλλικά τεμάχια, δύο ελαστικούς δακτύλιους στεγανότητας, 
και δύο δακτυλίους αγκύρωσης. 

Οι σύνδεσμοι σε κάθε πλευρά θα έχουν τέτοια διαμόρφωση τέτοια ώστε να είναι δυνατή, μέσω κοχλιών – 
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του  δακτυλίου αγκύρωσης μεταξύ δύο 
τεμαχίων του συνδέσμου και του ευθέως άκρου του  σωλήνα. Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη 
στεγανότητα της σύνδεσης στην  ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN). 

Επιτρεπτό είναι η στεγάνωση να επιτυγχάνεται μέσω απλής διείσδυσης του συνδέσμου  στον σωλήνα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα είναι προσαρμοσμένος σταθερά στο τεμάχιο που 
προσαρμόζεται στο ευθύ άκρο του σωλήνα. 

Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως  και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
α. Υλικά Κατασκευής 

 Σώμα: Ελατός Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
 Κοχλίες –Περικόχλια Συγκράτησης διάταξης αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική 

αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας. 
 Διάταξη αγκύρωσης : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος 

χάλυβας. 
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar 

β. Βαφή 
Τα δύο μεταλλικά τεμάχια του εξαρτήματος πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο 

τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση 
σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση. 

Η βαφή θα είναι εποξεική ή ισοδύναμη με πάχος 250 μm. 
 

Συστολικοί σύνδεσμοι  , με πίεση λειτουργίας PN 16 
 
1. Αντικείμενο 
Οι σύνδεσμοι προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και για την σύνδεση από  την μία πλευρά σωλήνα 
αμιάντου, και από την άλλη μεριά σωλήνα 
PVC. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Οι σύνδεσμοι θα αποτελούνται από τρία μεταλλικά τεμάχια, και δύο ελαστικούς δακτύλιους  στεγανότητας. 
Οι σύνδεσμοι σε κάθε πλευρά θα έχουν τέτοια διαμόρφωση τέτοια ώστε να είναι δυνατή, μέσω κοχλιών – 
εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας μεταξύ δύο τεμαχίων του συνδέσμου και του 
ευθέως άκρου του  σωλήνα. Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα της σύνδεσης στην  
ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN). 
Επιτρεπτό είναι η στεγάνωση να επιτυγχάνεται μέσω απλής διείσδυσης του συνδέσμου  στον σωλήνα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα είναι  προσαρμοσμένος σταθερά στο τεμάχιο που 
προσαρμόζεται στο ευθύ άκρο του σωλήνα. 
Σε κάθε περίπτωση ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως  και να 
επαναχρησιμοποιείται χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά. 
α. Υλικά Κατασκευής : 

 Σώμα: Ελατός Χυτοσίδηρος Τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
 (Ελαστικοί Δακτύλιοι Στεγανοποίησης : EPDM, NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
 Κοχλίες – Περικόχλια : Χάλυβας με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή ανοξείδωτος χάλυβας. 
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar 

β. Βαφή 
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Τα δύο μεταλλικά τεμάχια του εξαρτήματος πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο 
τουλάχιστον στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση 
σε πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση. 
Η βαφή θα είναι εποξεική ή ισοδύναμη με πάχος 250 μm. 
 

Πώμα (τάπα) για σωλήνες PVC, με πίεση 
λειτουργίας PN 16,  

 
Τα πώματα προορίζονται για τοποθέτηση εντός του εδάφους και για την σύνδεση από  την μία πλευρά σωλήνα 
PVC – επιτυγχάνοντας τερματισμό του δικτύου  στο σημείο αυτό. 
 
 

Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου για λαιμό PE , κατά DIN 
κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 

 
 

Προορισμός 
 

Οι χαλύβδινες φλάντζες προορίζονται για την σύνδεση λαιμών PE στα φλαντζωτά άκρα δικλείδων 
ελαστικής έμφραξης ή χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (γωνίες, ταυ…..κλπ). Ορίζεται ως πίεση λειτουργίας των 
χαλύβδινων φλαντζών οι 16 ατμ. 
 
 

Ελαστικό Παρέμβυσμα (φλάντζα) από E.P.D.M., Με τρύπες 
 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Θα 
χρησιμοποιηθούν για την στεγανοποίηση των φλατζών των βαννών μετά των ειδικών τεμαχίων. 

Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας θα έχει χρησιμοποιηθεί συνθετικό ελαστικό 
EPDM ή οποιδήποτε άλλο ισοδύναμο. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και δεν 
μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού. 

Οι δακτύλιοι θα είναι βουλκανισμένοι και δεν θα υφίστανται αποθείωση. 
Θα είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και 

εξογκωμάτων που επηρεάζουν την λειτουργία του δακτυλίου. 
Τέλος θα είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται στο νερό όπως και των βακτηριδίων. 
Η μορφή του δακτυλίου είναι τέτοια ώστε εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα του συνδέσμου. 

Φρεάτια Δικλείδων 
 

Τα φρεάτια δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο GG25. 
Οι αποδεκτές διαστάσεις των φρεατίων δικλείδων είναι κατ’ ελάχιστο ύψος 190 χιλ. και διαμέτρου 160 

χιλ. Διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές ( όπως και αυτές κατά DIN 4056) γίνονται αποδεκτές.  
 
     
Ακραίο θηλυκό – Ταφ 3 φλατζών – Ταφ όλο μούφα – Διπλή κεφαλή παροχής – Εδραζόμενη καμπύλη – Ενωτικό 

δύο φλατζών – Συστολές δύο φλατζών – συστολές δύο μουφών  
 
Σώμα και Φλάντζα: Ελατός Χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 κατά ΕΝ 1563. 
Βαφή: Τα τεμάχια θα πρέπει να είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με δύο τουλάχιστον στρώσεις από 
αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό και υπόγεια 
τοποθέτηση. 

Η βαφή θα είναι εποξειδική ή ισοδύναμη με πάχος 250 μm. 
 
 

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ DN80/PN16 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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• Τα Υδροστόμια Πυρκαγιάς θα είναι ονομαστικής πιέσεως PN16, διαμέτρου 80 χιλ (Φ80) με δύο 

στόμια υδροληψίας δεξιά και αριστερά διαμέτρου 65 χιλ. (Φ65) . 

• Το σώμα θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 σύμφωνα με 

DIN1693/EN1563 με ελάχιστο πάχος τοιχώματος που θα εξασφαλίζει την αντοχή στην πίεση 

δοκιμής του σώματος. 

• Για την προστασία από παγετό θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης η οποία θα σφραγίζει, 

με το άνοιγμα(ανύψωση) του εμβόλου και να ανοίγει ξανά έπειτα από την χρήση του 

υδροστομίου ώστε να αδειάζει ο κορμός του υδροστομίου. 

• Μετά από αμμοβολή των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του σώματος του κρουνού, θα 

γίνεται επικάλυψη με μια στρώση βαφής κατάλληλης για πόσιμο νερό και η εξωτερική επιφάνεια 

κατόπιν θα επικαλυφθεί με μία στρώση κόκκινης βαφής. 

• Η κατασκευή του κρουνού θα είναι τέτοια ώστε μετά την τοποθέτησή του να είναι ευχερής η 

εξαγωγή των κινητών εξαρτημάτων του χωρίς ανάγκη εκσκαφής. 

• Το κάλυμμα έκαστου στομίου εκροής θα είναι χυτοσιδηρό και θα είναι ασφαλισμένο με αλυσίδα 

μήκους περίπου 40 cm πάνω στο σώμα του κρουνού. 
 

Ισχύοντα πρότυπα: 

• Σχεδίαση υδροστομίου : ΕΝ14384 

• Υλικό κατασκευής σώματος (EN-GJS-400): EN1563 

• Φλάντζες: ΕΝ 1092 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ. 
1.- Χειριστήριο : Από ελατό χυτοσίδηρο(1) 
2.- Κοχλίας: Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
3.- Σώμα κεφαλής : Από ελατό χυτοσίδηρο(1) 
4.- Ροδέλες Ασφαλείας: Από ορείχαλκο 
5.- Παξιμάδι με oring : Από ορείχαλκο 
6.- Βάκτρο χειρισμού: Από ανοξείδωτο χάλυβα(2) 
7.- Περικόχλιο βάκτρου: Από ορείχαλκο 
8.- Πώμα με αλυσίδα : Από ελατό χυτοσίδηρο(1) 
9.- Λήψη: Από ελατό χυτοσίδηρο(1) ή ορείχαλκο 
10.- Κορμός υδροστομίου: Από ελατό χυτοσίδηρο(1) 
11.- Σωλήνας Φ 1 1/4" : Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
12.- Θάλαμος βαλβίδων: Από ελατό χυτοσίδηρο(1) 
13.- Βαλβίδα εκκένωσης(αντιπαγωτική προστασία)(5) :     Από ορείχαλκο ή ελατό χυτοσίδηρο(1) 
14.- Έμβολο : Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
 
 
 

15.- Έμβολο στεγάνωσης : Από ελαστικό (nitrile rubber ή EPDM) 
16.- Ροδέλα(4) : Από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα(3) 

με ελάχιστο πάχος 5 mm 
17.- Κοχλίας 3/8": Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
(1)Σύμφωνα με EN-GJS-400/EN1563(παλαιά προδιαγραφή GGG40/DIN1693) (2)AISI 420 
(Χ20θΓΐ3)σύμφωνα με την EN10088-1 (3)AISI 304 σύμφωνα με την EN10088-1 
(44 Η ροδέλα((6) θα εφαρμόζει επακριβώς στην αντίστοιχη εσοχή του εμβόλου στεγάνωσης(15). Η δε διάμετρος της 
οπής για τον κοχλία στερέωσης (17) θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση της ροδέλας. 
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(5)Η βαλβίδα εκκένωσης θα πρέπει κλείνει, με το άνοιγμα (ανύψωση) του εμβόλου και να ανοίγει ξανά έπειτα από 
την χρήση του υδροστομίου ώστε να αδειάζει ο κορμός του υδροστομίου. 
 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Υποχρεωτικά με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα συνοδεύουν: 
1. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CSN ΕΝ 14384 και με την EN 681-1 για τα ελαστικά. 
2. Τεχνική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του πυροσβεστικού κρουνού. 
3. Σχέδιο του κρουνού με τις σημαντικότερες διαστάσεις και το βάρος του. 
4. Διάγραμμα απώλειας πίεσης. 
5. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης βαφής. 
6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από ανεγνωρισμένο εργαστήριο 
για: α)την χρησιμοποιούμενη βαφή και β) του ελαστικού στεγάνωσης (έμβολο στεγάνωσης κλπ) 
 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 

Ως προς τις διαστάσεις των υδροστομίων δέον να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη 
σημειώνονται παρεκκλίσεις που να καθιστούν αμφισβητήσιμη την ευχέρεια χρησιμοποιήσεώς των και 
μάλιστα κατ' εναλλαγή. 

Ειδικότερα, καθορίζονται ότι μη επαρκής κυκλικότητα διατομών, όπου προβλέπεται τέτοια ή μη 
σταθερό πάχος ή ανωμαλίες επιφανειακές και κυρίως στα κατεργασμένα τμήματα, είναι δυνατόν να 
καταστήσουν τα είδη απαράδεκτα κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
 

5. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Θα είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς την ανάγκη εκτελέσεως καμιάς συμπληρωματικής εργασίας επ' αυτών 
από την Υπηρεσία. 
Όλες οι επιφάνειες θα είναι καθαρές χωρίς προεξοχές που να προέρχονται από τη χύτευση. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούται ο ως άνω όρος υποχρεούται ο προμηθευτής να προβεί με δικές του 
δαπάνες, στην άρση των ανωμαλιών, με εκτέλεση μηχανουργικής κατεργασίας εφόσον αυτό είναι 
δυνατόν (π. χ. τορναρίσματος κλπ.) 

Κάθε ειδικό τεμάχιο και εξάρτημα θα συνοδεύεται και από τα απαιτούμενα εξαρτήματα. 
 

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
1. Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητος και τέτοιας φύσεως, ώστε το 
μέταλλο να αποβαίνει ανθεκτικό, συμπαγές, ομοιογενές και επαρκώς μαλακό για να είναι εφικτή η 
μηχανουργική του κατεργασία. Το μέταλλο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε πρόσμιξη, σκουριά, ή 
άλλο κατώτερο μέταλλο, ώστε και τα προϊόντα που θα κατασκευασθούν να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις αντοχής. 
2. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό επί ποινή αποκλεισμού, εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό από 
ανεγνωρισμένο εργαστήριο που θα αφορούν την χρησιμοποιούμενη βαφή και τα ελαστικά στεγάνωσης. 
 
 

7. ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 
1. Άσχετα με τις δοκιμές στις οποίες τυχόν θα προβεί η Υπηρεσία, ο προμηθευτής των υδροστομίων 
υποχρεούται να έχει προβεί στην δοκιμή στεγανότητας δι' υδροπιέσεως με μέριμνα και δαπάνες του. 
2. Καθορίζεται ότι οι δοκιμές στεγανότητας πρέπει να εκτελούνται από τον προμηθευτή πριν από την 
βαφή των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων. 
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καταστεί Ανάδοχος, θα πρέπει πριν την παραλαβή να επισυνάπτει 
και υπεύθυνη δήλωση ότι προέβη στην επιτυχή δοκιμή στεγανότητας όλων των ειδών τα οποία έχει 
έτοιμα προς παράδοση, διαφορετικά δεν δύναται να προχωρήσει η Υπηρεσία σε περαιτέρω ενέργειες 
για την παραλαβή. Η καθυστέρηση αυτή από απόψεως προθεσμιών βαρύνει τον προμηθευτή. 
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8. ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 
1. Η χύτευση των τεμαχίων από χυτοσίδηρο πρέπει να είναι τεχνικώς άρτια. Τα τεμάχια πρέπει να 
παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγμένη λεπιών, φλυκταινών και να αποκλείονται φυσαλίδες ή 
κοιλότητες ή άλλα ελαττώματα που να καθιστούν το εξάρτημα ακατάλληλο. 
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση τυχόν υπάρχουσας κοιλότητας με ξένη ύλη, 
τυχόν τοπικές μικροεξοχές ή ανωμαλίες, ιδίως των εσωτερικών επιφανειών στεφάνης και ωτίδων, καθώς 
και των οπών θα διορθώνονται με ειδική κατεργασία. 
3. Κάθε τεμάχιο θα θερμανθεί ομοιόμορφα μέχρι τελείας απαλλαγής του από την υγρασία αμέσως πριν 
από την βαφή του, η οποία θα γίνει με κατάλληλη για πόσιμο νερό βαφή σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Επιβλέποντος. 
 

9. ΣΗΜΑΝΣΗ 
Στα προμηθευόμενα είδη θα υπάρχει σήμανση του προμηθευτή με ανάγλυφη γραφή που θα αναφέρει 
ευκρινώς: 
Α) Την ονομαστική διάμετρο του υδροστομίου.  
Β) Τα στοιχεία του κατασκευαστή προμηθευτή.  
Γ) Το έτος κατασκευής τους 
 
 
Ανοξείδωτες σέλλες  επισκευής δικτύων ύδρευσης μηχανικής σύσφιξης για αγωγούς ΡΕ , PVC και αμιάντου , με 

περίβλημα βίδες και περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  
 

Η ανοξείδωτη σέλλα θα πρέπει να είναι πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της και να είναι κατάλληλη για 
επισκευή διαρροών αγωγών του δικτύου, επιτόπου υπό πίεση λειτουργίας 16 ατμ., χωρίς εκκένωση του νερού 
από τον αγωγό. Οι σέλλες προορίζονται για την επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού. Οι σέλλες θα 
τοποθετούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού. 
Η σέλλα αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα: 

 

 Σώμα 

 Σύστημα σύσφιξης 

 Ελαστικό παρέμβυσμα 

 Κοχλίες 

 Περικόχλια 
 
 
Ειδικά χαρακτηριστικά  

 

Οι σέλες επισκευής θα είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους 

σκληρών σωλήνων (PVC, PE, αμιαντοτσιμέντου, χυτοσιδηρούς), και θα μπορούν να στεγανοποιούν διαρροές 

ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες σωλήνων. Θα είναι κατασκευασμένες εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304 κατά DIN 14301, το πάχος του οποίου θα κυμαίνεται από 0,7 έως 2mm ανάλογα με τη διάμετρο και την πίεση 

λειτουργίας. 

Οι σέλες επισκευής πρέπει να έχουν έναν αρμό με 2 ή 3 βίδες ανάλογα με την πίεση και την διάμετρο, θα 

περιβάλλουν τον σωλήνα και θα τοποθετούνται με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο κάτω από 

πραγματικές συνθήκες 

Οι σέλες επισκευής θα διαθέτουν εσωτερικά ελαστικό μανδύα στεγανοποίησης ανάγλυφης επιφάνειας 

(τύπου γκοφρέ), για εξασφάλιση της στεγανότητας, από υλικό EPDM, ο οποίος θα βρίσκεται προσκολλημένος στο 

εσωτερικό της σέλας. Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές 

μετακινήσεις.  
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Οι σέλλες επισκευής θα φέρουν ετικέτα πλαστικοποιημένη με ανεξίτηλη γραφή με την μέγιστη ροπή 

σύσφιξης το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρμογής. Οι σέλλες μετά από τις 

συγκλήσεις θα υποστούν καθαρισμό των επιφανειών τους με χημική επεξεργασία. 

 Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησής τους οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί της 

σέλλας και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών). Οι κοχλίες θα είναι διατομής για διάμετρο Φ65 και πάνω Μ14 

χιλ. τουλάχιστον και για διάμετρο κάτω του Φ65,  Μ12χιλ. τουλάχιστον. 

Η μεταφορά της πίεσης στο μανδύα θα επιτυγχάνεται από την ορθογώνια λάμα επί της οποίας εδράζονται 

τα παξιμάδια των βιδών και η οποία μεταφέρει την πίεση κατά τη σύσφιξη των βιδών στο ανοξείδωτο περίβλημα 

της σέλας και κατ’ επέκταση στο μανδύα. 

Στο σπείρωμα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη με ειδικό υλικό προς μείωση 

των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγμα – στόμωμα» κατά την σύσφιξη του περικοχλίου. 

Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομισθούν για τα ελαστομερή, πιστοποιητικά καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό.  

 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων ύδρευσης 
 

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων ύδρευσης θα έχουν διαστάσεις (35x35 cm) εξωτερικά και (33,5 Χ 
33,5 cm ) εσωτερικά. Επίσης θα καλύπτουν την κλάση αντοχής Β 125 βάση του προτύπου ΕΝ 124. 
 
 
 

XYTOΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – Σχάρες - Καλύμματα φρεατίων 
 
1. Αντικείμενο 
 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών, φρεατίων 
υδροσυλλογής και άλλων χυτοσιδηρών τεμαχίων για τα δίκτυα  αποχέτευσης από : 

 Ελατό χυτοσίδηρο  

 Δομικό χάλυβα 
 

2. Ισχύουσες Προδιαγραφές 
 

Υλικά 
Όλα τα χυτοσιδηρά καλύμματα θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη βάσει του 

Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές του ιδιότητες θα 

ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου 150 1083, σε δοκίμια που χυτεύονται σε 
χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασμένους από το ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα και 
συγκεκριμένα: 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 400 Ν/mm2 
Ελάχιστη επιμήκυνση: 15% 
Όρια σκληρότητας: 130 - 180 κατά Βrinell 
 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή από τη θραύση του θα είναι χρώματος φαιού και υφής 
λεπτόκοκκης, πυκνής και ομοιόμορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει με επιμέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, 
σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός, ανθεκτικός και εύκολα 
κατεργάσιμος με λίμα ή κόπτη, καθώς και να διατρείται εύκολα. 

Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000. Σε αντίθετη 
περίπτωση, όλα τα προϊόντα της μη συμμορφούμενης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής 
μελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 
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Για το βάρος: +8%. 
Για το πάχος: +8% έως -5% (με μέγιστο όμως περιθώριο:+2,5 mm έως -1,5 mm) 
 

Η φέρουσα ικανότητα των καλυμμάτων των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους, 
δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ' 
ελάχιστο: 

 
Πίνακας 1 : Κατηγορίες καλυμμάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα με τη θέσης τοποθέτησης 

  

Α/Α Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 
Φέρουσα ικανότητα 

[tn] 

1 Α Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων μόνο 1,5 

2 Β 
Πεζόδρομοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώροι 
στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων 12,5 

3 C 

Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου που δεν 
εκτείνονται περισσότερο από 0,5 η μέσα στο οδόστρωμα ή 
περισσότερο από 0,2 η μέσα στο πεζοδρόμιο 25 

4 D 
Καταστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των 
πεζοδρομίων) και χώροι στάθμευσης όλων των τύπων 
οχημάτων 

40 

5 Ε 
Περιοχές όπου ασκούνται μεγάλα φορτία ανά τροχό, π.χ. 
λιμάνια, εμπορευματικοί σταθμοί, βιομηχανικές περιοχές 
κτλ. 

60 

6 F 

Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα μεγάλα φορτία ανά 
τροχό, π.χ. διάδρομοι αεροδρομίων κτλ. 90 

 
 
 
Εκτέλεση Εργασιών 
Παρακολούθηση της Κατασκευής 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, μέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των χυτοσιδηρών 
τεμαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από κάθε 
τμηματική χύτευση για να μπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει δοκίμια. Το 
δικαίωμα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας 
του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 

 

Σήμανση 
 

Όλα τα καλύμματα, και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση σε μέρος που να φαίνεται και μετά 
την τοποθέτησή τους στην προβλεπόμενη θέση τους, με τα εξής στοιχεία:  

o το πρότυπο ΕΝ 124 
o την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D40)  
o το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή  
o το έτος και το μήνα χύτευσης  
o το σήμα του οργανισμού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 
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3. Περαστές σχάρες για φρεάτια ομβρίων από δομικό χάλυβα γαλβανισμένες εν θερμώ. 

Κατά DIN EN  10025 με βροχίδα καρέ αξονική 35x75 mm, διατομής λαμα στηριξης 50/8 mm και εγκάρσια 
περαστή ράβδο διαμέτρου 8 mm, εξωτερικών διαστασεων 570x930x60 
 

Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας κατασκευής θα 
είναι ποιότητας S235 -JRG2 σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 10027-1. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση άλλης ποιότητας 
χάλυβα αλλά με μηχανικά, χημικά και χαρακτηριστικά συγκολλησιμότητας και γαλβανίσματος ισοδύναμα ή 
ανώτερα της προαναφερόμενης ποιότητας. 

Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες αποτελούνται από τις φέρουσες λάμες για την παραλαβή του φορτίου 
και από τις εγκάρσιες ελικοειδούς μορφής ράβδους (cross bars) που συνεισφέρουν στην κατανομή του φορτίου. 
Οι φέρουσες λάμες θα στηρίζονται απαραίτητα σε πλαίσιο έδρασης.  

Τα χαλύβδινα στοιχεία της εσχάρας θα έχουν ομοιόμορφη διατομή χωρίς ανωμαλίες στις επιφάνειες και 
τις αιχμές τους. 

Οι εσχάρες προσδιορίζονται από τις αξονίκές αποστάσεις των δημιουργούμενων από τα συνιστώντα 
στοιχεία (λάμες - ελικοειδείς ράβδοι) βρόγχων. 
 
 

Οι ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ (hot dip galvanized) σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14611 εφοδιασμένες με ειδικά εξαρτήματα αγκύρωσης που θα εξασφαλίζουν την σταθερή 
τοποθέτηση τους εντός του αντιστοίχου πλαισίου και την σύνδεση μεταξύ τους. 

Για την αντισκωριακή προστασία /των τυποποιημένων ηλεκτροπρεσσαριστών εσχαρών καναλιών 
υδροσυλλογής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01. 

 
Κατάσταση επιφανείας - Έδραση καλυμμάτων εσχαρών 

Οι πάνω επιφάνειες των χυτοσιδηρών τεμαχίων θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα σχετικά στο ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 

Οι επιφάνειες εδράσεως των εσχαρών επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδοι, σε τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής και να μην ταλαντεύεται το κάλυμμα και η 
εσχάρα. 

Ομοίως θα πρέπει να μην σφηνώνουν στα πλαίσια οι εσχάρες για να είναι ευχερής ή ανύψωση τους. Ο 
έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση θα απορρίπτεται σε βάρος 
του αναδόχου. 

 
ΟΜΑΔΑ Γ  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ολικής παροχής , Βαρέως Τύπου 
 

 
Σε όλα τα ορειχάλκινα και γαλβανιζέ εξαρτήματα θα πρέπει ανάγλυφα να αναγράφεται στο 

σώμα του υλικού 
. Το σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή  
. Οι διαστάσεις κατά DN  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να διατηρούν την πτώση πίεσης που δημιουργεί η 
τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή σε χαμηλά επίπεδα. 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε 
χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 
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 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα έχουν σταθερή ποιότητα υλικών κατασκευής και κατεργασίας διότι η κατασκευάστρια 
εταιρία πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001/2008. 

 Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο EN 13828 
(στεγανότητα – ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης,λειτουργίας, μέγιστη). 

Οι Σφαιρικοί κρουνοί κρουνός θα χρησιμοποιηθούν, σαν κρουνοί διακοπής ( ½’’ -3/4’’ &1’’) πριν από τον 
υδρομετρητή ή σαν τερματικά δικτύου σε χώρους κοινής ωφελείας και αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα : 

 Σώμα κρουνού 
 Σφαίρα 
 Στυπιοθλίπτης 
 Δακτυλίδι 
 Ροδέλες συγκράτησης – στεγανοποίησης άξονα και σφαίρας 
 Άξονας χειρισμού σφαίρας 
 Καπάκι του άξονα χειρισμού 
 Βίδα συγκράτησης καπακιού 

Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 
 Διάμετρος σφαιρικού κρουνού. 

Πίεση λειτουργίας για όλες τις διαστάσεις των σφαιρικών κρουνών, η οποία θα επιβεβαιώνεται από το 
διάγραμμα πίεσης λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία του κατασκευαστή, θα είναι οι παρακάτω ανά 
διάσταση :½’’ , 3/4’’, 1’’, 1.1/4’’, 1.1/2’, 2’’– 25 bar 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής και η διάμετρος της σφαίρας θα καθορίζεται από το πρότυπο 
ΕΝ 13828.  

Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών. 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 

προδιαγραφών. 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι από τα παρακάτω υλικά : 

 Σώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 

 Σφαίρα: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12165, 
διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766. 

 Άξονας - Στυπιοθλίπτης και δακτυλίδι : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 
 Ροδέλες συγκράτησης - στεγανοποίησης σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 4,0 χιλ. τουλάχιστον με πάτημα 

σφαίρας στο τεφλόν 2,5 χιλ. 
 Ο μοχλός χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι λαβή ή πεταλούδα κατασκευασμένη από ορείχαλκο και η 

βίδα συγκράτησης θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/αρσενικό), 
PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης, 

 
Προορισμός 

Τα ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου PE 
(αγωγό διανομής) και θα εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και 
διακοπής ή θα συνδεθούν επί αγωγών PE της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των 
συνδέσμων. 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά. 

Τα ορειχάλκινα ρακόρ - σύνδεσμοι μηχανικής σύσφιξης PE θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 
υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 
Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων ρακόρ - συνδέσμων μηχανικής σύσφιξης PE (ανάγλυφη 
σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 
 Διάμετρος εξαρτήματος. 

 
Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου. 
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Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE και από την 
άλλη να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού ή θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να συνδέεται επί 
αγωγών PE της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των συνδέσμων. 

 
Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE. 

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της αυτογενούς 
συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 
Ειδικότερα : 
α1. Στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring ) ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 
περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή 
διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου. 
α2. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου που θα αποκλείει την 
αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του δακτυλίου 
αγκύρωσης επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. 
Ενδεικτικά αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από δακτύλιο αγκύρωσης κατασκευασμένο από ορείχαλκο, 
ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου 
του δακτυλίου αγκύρωσης (ορείχαλκος), μέσω σύσφιξης της εξωτερικής επιφάνειάς του από το περικόχλιο 
σύσφιξης. 
Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές οι οποίες θα 
διεισδύουν εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι 
μικρής επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης 
τους. 
Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην μειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού. 

.   Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται  εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου συνδέσμου. 

 Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι επισκευής – συνένωσης πρέπει να επιτρέπουν την διέλευση του αγωγού καθ’ όλο το 
μήκος τους ώστε να διευκολύνουν την τοποθέτηση τους στους προς επισκευή αγωγούς, δηλ οι ορειχάλκινοι 
σύνδεσμοι δεν πρέπει να διαθέτουν διάταξη τερματισμού του αγωγού στο κέντρο τους όπως διαθέτουν οι απλοί 
ορειχάλκινοι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι. 
β. Εξάρμωση 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 
γ. Υλικά κατασκευής 
Σώμα – Περικόχλιο Σύσφιξης: Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 
Δακτύλιος αγκύρωσης : Ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5/8. 
Δακτύλιος στεγανότητας : EPDM, NBR. 
δ. Πίεση Λειτουργίας. 
Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 bar 
ε. Πίεση δοκιμής 
Η πίεση δοκιμής του συνδέσμου με νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar 
 
 
 

Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ 
αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 16Χ2Χ1/2", PN 10/16 

 
Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης μονοσωληνίου θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς 

πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή κατασκευαστική ατέλεια. 
Θα είναι κατάλληλα και για χρήση σε σωλήνα με ενίσχυση πυρήνα αλουμινίου. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N ή CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 ή 

οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών. 

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228 ή 7/1. 
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Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες σιδήρου, PN 16, 
 
Προορισμός 

Τα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού σιδηροσωλήνα (αγωγό διανομής) και θα 
εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής ή την συνένωση 
δύο αγωγών σιδήρου όμοιας διατομής. 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα ρακόρ θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική ή 
κατασκευαστική ατέλεια. 

Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 
προδιαγραφών δηλ : 

 Κέλυφος – Περικόχλιο : Ορείχαλκος CW 614/7N κατά ΕΝ 12164/5. 
 Δακτύλιος αγκύρωσης : Ορείχαλκος CW 614/7N κατά ΕΝ 12164/5 με επίστρωση 

χρωμίου. 
 Δακτύλιος στεγανότητας : NBR, EPDM. 
 Πίεση λειτουργίας : 16 bar 
 Πίεση Δοκιμής : 24 bar 

Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου 
Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού σιδήρου και από την άλλη να 

διαμορφώνει απόληξη αρσενικού - θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος. 
Επίσης θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού σιδήρου και από την άλλη επίσης επί 

του αγωγού σιδήρου. 
 
Σύνδεση επί του αγωγού σιδηροσωλήνα 

Η σύνδεση επί του αγωγού σιδηροσωλήνα θα γίνεται με μηχανικό τρόπο. Με τη σύνδεση θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 
 
 

Ορειχάλκινα Είδη (Μαστοί, Συστολικοί Μαστοί, ορειχάλκινες προσθήκες, ορειχάλκινοι κλέφτες, 
συστολές , ταφ, γωνίες, συλλέκτες,) 

 
Γενικά 

Τα Ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε 
χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. 
 

Ειδικά Χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής : Ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 
- Η διάμετρος της οπής θα είναι ονομαστική (full bored). Στην περίπτωση των συστολικών μαστών η διάμετρος θα 
είναι μειωμένης διατομής. 
- Ο ορειχάλκινος μαστός θα φέρει εξάγωνο στο κέντρο του εξαρτήματος, για ασφαλή 
σύσφιξη κατά την τοποθέτηση καθώς και αντοχή στην πάροδο του χρόνου. 

- Σπείρωμα άκρων : Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1 
- Οι συλλέκτες θα είναι με κεντρική παροχή εισόδου 1΄΄ θηλυκοί - θηλυκοί. 

 
 

Γαλβανιζέ, PN 16, σύμφωνα με το EN 10242-ISO 49 ΕΛΟΤ 567 - 2, και υλικό κατασκευής EN-GJW-400-05 

 
Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από μαλακό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10242 

– ISO 49, ΕΛΟΤ 567-2. Τα εξαρτήματα θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα. 
 
 

Kάνουλες σφαιρικές Φ1/2’’, ¾’’, 1’’ 
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Οι κάνουλες θα είναι αντιπαγωτικές με φίλτρο και ρακόρ.  
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
 

1) 1/2’’,Qn 1,5 m3/h,L=120mm, σπείρωμα σύνδεσης G3/4’’ 

2) 3/4’’,Qn 2,5 m3/h,L=130mm, σπείρωμα σύνδεσης G1’’ 

3)  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ 

4) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

5) ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Α.ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
 

Τα υδρόμετρα πρέπει να είναι προϊόντα διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή ο οποίος θα είναι 
πιστοποιημένος με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 διασφάλισης ποιότητας αντίγραφο του 
πιστοποιητικού αυτού πρέπει να επισυναφθεί στην προσφορά. 

Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητος από οργανισμούς εδρεύοντες και 
σε άλλα κράτη. 
 

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, απλής ριπής, μικτής ή 
ευθείας ανάγνωσης, θα είναι ονομαστικής διαμέτρου ως ακολούθως: 

 
1) 1/2’’, Q3 2,50 m3/h,μήκους L=120mm  
2) 3/4’’, Q3 4,00 m3/h,μήκους L=130mm 

 
Οι υδρομετρητές θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας 

σε δίκτυο διανομής ύδατος. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 16 bar και 
θερμοκρασίες από 0 μέχρι 30°C. 

Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου σε 
οριζόντια θέση λειτουργίας, καθώς και σε διατάξεις πολυκατοικιών (collecter). 

Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4064 (εξαιρείται η 
περίπτωση α .α 1 με μήκος 120mm. Όσον αφορά στα μετρολογικά τους στοιχεία, στις δοκιμές αντοχής 
και στεγανότητας, στην ακρίβεια μετρήσεως, στον τρόπο δοκιμής και ελέγχου, θα πληρούν τα 
προβλεπόμενα της κατηγορίας R80 της ισχύουσας οδηγίας MID 32/2014/EK, για την οποία θα διαθέτουν 
ανάλογη πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα. Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν 
αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα παραπάνω 
πρότυπα. 
 
2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το μήκος του σώματος των μετρητών από άκρο σε άκρο θα είναι 120, 130 mm αντίστοιχα. Στο 
στόμιο εισαγωγής νερού στους μετρητές θα είναι προσαρμοσμένο φίλτρο για κατακράτηση των φερτών 

18PROC003778967 2018-10-03



υλικών. Στο σώμα των μετρητών και σε δύο θέσεις θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατευθύνσεως 
ροής με βέλος επαρκούς μεγέθους. 

Ολόκληρος ο μετρητικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 360°C , ώστε να 
είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων από οποιαδήποτε θέση. 

Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος-περιβλήματος μετρητικού μηχανισμού  θα εξασφαλίζει 
ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

Οι υδρομετρητές θα παραδίδονται με σετ ενωτικών (ρακόρ, ουρά, φίμπερ) για τη σύνδεση τους 
με το δίκτυο. 

Για τη σφράγιση τους, οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα φέρουν, στο περίβλημα του 
μετρητικού μηχανισμού, προεξοχή τρυπημένη κατάλληλης διάμετρου. Ο μηχανισμός θα διαθέτει 
κάλυμμα ώστε να προστατεύεται επαρκώς από καιρικές συνθήκες και τυχόν χτυπήματα. 

 
 
3. ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος των υδρομετρητών θα χρησιμοποιείται κράμα 
ορείχαλκου με περιεκτικότητα σε χαλκό 58% έως 75% και με κατάλληλη αναλογία κασσίτερου, 
ψευδάργυρου κ.λ.π που εξασφαλίζει άριστες μηχανικές ιδιότητες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια 
του περιβλήματος θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά ελαττώματα. 

Ο μηχανισμός των μετρητών θα κατασκευάζεται από διάφορα πλαστικά υλικά (POLYMERS) που 
θα ανταποκρίνονται άριστα στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι υδρομετρητές θα παραδίδονται με ορειχάλκινα σετ ενωτικών (ρακόρ, ουρά, φίμπερ) για την 
σύνδεσή τους με το δίκτυο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά: 
Α. ροδέλα στεγανότητας-τεμ. ένα (1) 

-ενδεικτικό πάχος 3mm 
-υλικό κατασκευαστής:NBR, EPDM ή οτιδήποτε ισοδύναμο. 

Β. Σπείρωμα ενωτικού ακροστομίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228.  
Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος 
     CW  614/7N σύμφωνα με το πρότυπο EN 12164/5 ή αντίστοιχο. 
Γ. Σπείρωμα περικοχλίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228.  
Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος 
     CW  614/7N σύμφωνα με το πρότυπο EN 12164/5 ή αντίστοιχο. 

 
 

4. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ-ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
 

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια της μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 
συμπεριλαμβανομένης και της Q4 δε θα υπερβαίνει το 2%. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια της 
μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 συμπεριλαμβανομένης και της Q2 εξαιρουμένης  δε θα 
υπερβαίνει το 5%. 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 
 
 
1. ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των θα γίνεται απαραίτητα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και 
η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο. Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει πλήρως συγκροτημένο 
εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Οι μετρητές κατά την παράδοση θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά πώματα στα ακροστόμια 
εισαγωγής, εξαγωγής. Οι δαπάνες των υλικών σφράγισης και της σχετικής εργασίας βαρύνουν τον 
προμηθευτή. Υδρομετρητές που κατά την παράδοση δεν θα συμφωνούν με τα ανωτέρου δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

 

 
Β. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής 

απόρριψης της προσφοράς τους, για όλα τα επί μέρους εξαρτήματα που απαρτίζουν τις Ομάδες της 

συγκεκριμένης προμήθειας, για τα οποία παρατίθενται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, τα 

ακόλουθα:  

1. Κατάλογο (πίνακα) με τα προσφερόμενα υλικά δίπλα στα οποία θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής 

τους και το προσφερόμενο μοντέλο.  

2. Για κάθε είδος, πλήρες τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής.  

3. Για κάθε είδος, αναλυτική τεχνική περιγραφή στην οποία θα αναφέρονται τα ακριβή τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους.  

4. "Υπεύθυνη δήλωση " του συμμετέχοντα με την επωνυμία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη 

στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών.  

5. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο του κατασκευαστικού οίκου των 

προσφερόμενων προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό, το οποίο θα 

αναφέρεται στην κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων.  

6. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των προϊόντων ή των εξαρτημάτων που τα 

απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό (εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών) 

7. "Υπεύθυνη δήλωση" του συμμετέχοντα για την εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων 

προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 

8. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν 

θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και θα απευθύνεται στην υπηρεσία μας. 

9. "Υπεύθυνη δήλωση" του συμμετέχοντα ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

10. Ενδεικτικές βεβαιώσεις ομοίων προμηθειών από οργανισμούς ύδρευσης οι οποίες θα αναφέρονται 

σε όμοια με τα δημοπρατούμενα προϊόντα.  
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11. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σημείο προς σημείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Το φύλλο συμμόρφωσης θα 

είναι πίνακας στην αριστερή στήλη του οποίου θα αναφέρονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών 

και στη δεξιά στήλη θα δίδεται σαφής απάντηση σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη και θα 

αναφέρονται αριθμητικά ή περιφραστικά τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά που αφορά η 

συγκεκριμένη παράγραφος της προδιαγραφής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης θεωρούνται ως οι 

ελάχιστες που πρέπει αυτά να πληρούν και δεν αποκλείονται είδη που μπορεί να διαθέτουν κάποια 

ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, εντός όμως του ενδεικτικού τους προϋπολογισμού. 

Ειδικώτερα  θα πρέπει: 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι, δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο EN 13828. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί με τηλεσκοπική διάταξη προορίζονται για χρήση σε σημεία του δικτύου ύδρευσης  

όπου απαιτείται η  αυξομείωση της απόστασης μεταξύ  δυο συνδεόμενων εξαρτημάτων (π.χ. 

αντικαταστάσεις υδρομετρητών  με διαφορετικό μήκος, κλπ). 

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και θα  είναι κατάλληλοι για ονομαστική 

πίεση λειτουργίας 25bar.  

Θα αναγράφονται,  πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού  

 Πίεση λειτουργίας ΡΝ και 

 Έτος κατασκευής  

Η  υδραυλική πίεση δοκιμής του κρουνού πρέπει να είναι 40 bar  ενώ η πίεση στεγανότητας  25 bar. Η 

δοκιμή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 

Ο κρουνός θα φέρει τηλεσκοπική διάταξη η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό ολισθαίνων στέλεχος, 

κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό του σώματος του κυρίως κρουνού. Το ολισθαίνων στέλεχος θα είναι 

προσαρμοσμένο στον κρουνό με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται απόλυτη στεγανότητα σε οποιαδήποτε 

θέση  ανοίγματος και αν βρίσκεται. 

Η ελεύθερη διατομή του τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι απόλυτα όμοια με  αυτή  της σφαίρας του 

κυρίως  κρουνού. H δυνατότητα αυξομείωσης του συνολικού μήκους του κρουνού, με τη χρήση του 

τηλεσκοπικού στελέχους θα είναι τουλάχιστον 13 mm. 

Ο κρουνός στη μία πλευρά του θα φέρει αρσενικό σπείρωμα  ¾¨, ενώ στο άλλο άκρο θα υπάρχει  ‘’τρελό  

ρακόρ’’ με σπείρωμα  θηλυκό  ¾ ¨ σύμφωνα με  το ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Στο τρελό ρακόρ θα 
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πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οπή δια ασφάλιση μέσω σύρματος. Ιδιαίτερη  βαρύτητα θα  δοθεί  στη 

δυνατότητα  αντικατάστασης ή ρύθμισης  της στεγανοποιητικής διάταξης του άξονα του κρουνού , επί 

τόπου, χωρίς την αποσυναρμολόγησή του από το δίκτυο. 

Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, ο σφαιρικός κρουνός θα πρέπει να ασφαλίζεται σε κλειστή ή ανοικτή 

θέση, ή να μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα μέσω ειδικού συστήματος κλειδώματος το οποίο θα φέρει ο 

κρουνός.  Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με διατάξεις  κλειδώματος που απαρτίζονται από σύρμα με 

μολυβδοσφραγίδα  ή λουκέτα με αλυσίδα , απλά κλειδιά κλπ. Το ξεκλείδωμα του κρουνού θα πρέπει να 

γίνεται με ένα  κλειδί  “πασπαρτού” που θα είναι αδύνατο να αντιγραφεί. Τα κλειδιά θα πρέπει 

απαραίτητα να είναι αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να 

αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να χαθεί κάποιο τμήμα 

του στο χώρο εγκατάστασης. Μέσω του κλειδιού θα πρέπει να αφαιρείται το σύστημα κλειδώματος του 

κρουνού με μοναδικό τρόπο αποκλειόμενων μεθόδων που δύναται να αντιγραφούν όπως μέσω 

κοχλίωσης κλειδιού - συστήματος κλειδώματος κλπ.   

Σώμα κρουνού και τηλεσκοπική διάταξη: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή 

CW614N βάση του ΕΝ12164 

Σφαίρα: διάμετρος οπής 14 χιλ. τουλάχιστον, υλικό κατασκευής ορείχαλκος CW617N, βάση του 

προτύπου ΕΝ 12165 διαμανταρισμένη, γυαλισμένη και χρωμιωμένη με τραχύτητα επιφάνειας Rz = 0,5 m 

κατά DIN  4766. 

Άξονας: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164. 

Στεγανοποίηση άξονα: με δακτύλιους από καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E.) και ροδέλες  από ορείχαλκο 

CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

Στεγανοποίηση σφαίρας: με καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 

Στεγανοποίηση τηλεσκοπικού στελέχους:  με δακτύλιους από NBR (τουλάχιστον δύο) ή άλλο ισοδύναμο 

ελαστικό.  

Μοχλός χειρισμού: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

, όμοιας ποιότητας με το σώμα του κρουνού. 

Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 ή άλλο 

μη οξειδούμενο υλικό αντίστοιχης αντοχής. 

Θερμοκρασία λειτουργίας:  -10° C έως  95° C. 

Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού 

Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούμενων στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΑ της παρούσης επί ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από:   

 Πιστοποίηση κατά ΕΝ13828 των προσφερόμενων κρουνών από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό 

οργανισμό το οποίο απαραίτητα θα αναφέρεται στην προσφερόμενη σειρά προϊόντος ή/ και στον 

προσφερόμενο κωδικό (Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο δε γίνονται αποδεκτές). 
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 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των προσφερόμενων σφαιρικών κρουνών εκδοθέν από 

αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό ή χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής και 

πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών.  

 

Γ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

 
1. Με σκοπό την προστασία των υδρομετρητών DN15 με σπειρώματα σύνδεσης G 3/4''B από μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση, στους υδρομετρητές θα συνδέονται  επαναχρησιμοποιούμενες 

ορειχάλκινες ασφάλειες μεγάλης αντοχής σε ένα από τα δύο άκρα σύνδεσής του με το ρακόρ. 

2. Οι ορειχάλκινες ασφάλειες θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασής τους μέσω 

ειδικής ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η απομάκρυνση τους από το 

δίκτυο. Λόγω έλλειψης χώρου και πρακτικότητας δε γίνονται αποδεκτές λύσεις ασφαλειών με 

ειδικό κλείδωμα και στα δύο άκρα της κάθε ασφάλειας.  

3. Οι ασφάλειες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, κατασκευασμένες από ορείχαλκο ποιότητας 

CW614N/ CW617N ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304/316, κυλινδρικής μορφή και κατάλληλων 

διαστάσεων ώστε να καλύπτουν πλήρως  τα ρακόρ σύνδεσης των υδρομετρητών όπου και αν 

αυτά είναι τοποθετημένα και θα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα γύρο από τα ρακόρ ώστε 

να μην είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση του ρακόρ με οποιοδήποτε τρόπο. Οι ασφάλειες θα 

αποτελούνται, από δυο μέρη και θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται με ένα 

και μόνο τρόπο. Τα δύο μέρη θα συνδέονται στη μία μεριά μέσω κατάλληλων εγκοπών ενώ στην 

άλλη θα φέρουν διάταξη κλειδώματος αποτελούμενη από ειδικό κοχλία ασφάλισης και 

σπείρωμα. Για λόγους ευκολίας κατά την εγκατάσταση, λύσεις ασφαλειών με δύο κοχλίες 

ασφάλισης ανά τεμάχιο δεν γίνονται αποδεκτές.  

4. Ο κοχλίας θα έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να μπορεί να ελέγχεται μόνο με την χρήση ειδικού 

κλειδιού χειρισμού το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να αντιγραφεί και δε θα κυκλοφορεί στο 

εμπόριο. 

5. Ο χειρισμός των κλειδιών θα πρέπει να είναι απλός, τα κλειδιά θα πρέπει απαραίτητα να είναι 

αδιαίρετα και να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο αδύνατο να διαχωριστεί ή να 

αποσυναρμολογηθεί σε παραπάνω του ενός τμήματα έτσι ώστε να μη μπορεί να χαθεί κάποιο 

τμήμα του στο χώρο εγκατάστασης.  

 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ Ε & ΣΤ 
 

Προμήθεια   Αναλώσιμων   Βιολογικού  – Διυλιστηρίου  -  Ύδρευσης Δ.Ε. Αλεξ/πολης-Τραϊανούπολης, 
Αναλώσιμα Δ.Ε. Φερών 

 
1. Τα περιγραφόμενα αναλώσιμα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

Υπηρεσίας. Για την Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Δ.Ε. Τραϊανούπολης στα συνεργεία Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αλεξανδρούπολης και για τη Δ.Ε. Φερών στο υποκατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α. Φερών (Φέρες). 
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2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, σύμφωνα 
με τη μελέτη 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ ΦΡΕΑΤΙΑ   
 

Προκατασκευασμένα φρεάτια υδρομετρητών 

 
Τα προκατασκευασμένα  φρεάτια  υδρομετρητών από σκυρόδεμα διαστάσεων  35Χ35 .  
  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

1. Εξωτερικές διαστάσεις σε χιλιοστά: άνω 390Χ390 - κάτω 450Χ450. 
2. Εσωτερικές διαστάσεις σε χιλιοστά: άνω 300Χ300 - κάτω 360Χ360. 
3. Πάχος τοιχώματος: 40 χιλιοστά. 
4. Ύψος: 250 χιλιοστά.  
5. Βάρος: σκέτο Βάρος: 30kg. 
6. Ποιότητα σκυροδέματος: C20/25. 
7. Ικανότητα μεταφοράς εκφόρτωσης στα συνεργεία ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης. 

8. Τα φρεάτια θα παραδίδονται  στο χώρο των συνεργείων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αλεξανρούπολης   

Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων   

 

(Α) Κολουρωνικά με σύνδεση τόρμης και εντορμίας εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 

(Β) Οπλισμένα με στεγανή σύνδεση ελαστικού δακτυλίου εσωτερικής διαμέτρου: 

      Φ1200mm 

       

(Α)   Κώνος : Φ600 / Φ1200, Η=1m 

         Δακτύλιος : Φ1200, Η=1m, 0.75m, 0.50m, 0.25m 

         Πάχος τοιχωμάτων : 150mm 
 
ΠΕΤΕΠ 08-06-08-06 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002 

«concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced reinforced -  

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες 

χάλυβα». 

 Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες 

επίσκεψης (ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατομής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαμέτρου έως 

Φ1250 mm, βαρύτητας υπό χαμηλή πίεση. 

 Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων με χρήση 

ελαστομετών, πλαστομερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Οι αναφερόμενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή στα 

στοιχεία των φρεατίων που προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος 

σχετικό εξοπλισμός). 

 Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιομηχανικής προέλευσης που μεταφέρονται έτοιμα στο 

εργοτάξιο προς συναρμολόγηση / τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και αποδοχή, πλήρη φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων με πιστοποιητικά 

εργαστηριακών δοκιμών καταλληλότητας των επιμέρους ενσωματούμενων υλικών.  

Σκυρόδεμα 

Το σκυρόδεμα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον 

C25/30 και θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

προκατασκευής. 

Η εκ των υστέρων δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την 

Υπηρεσία, θα γίνεται σε σημεία του φρεατίου με επαρκές πάχος για τη λήψη κυλινδρικού δοκιμίου όπως 

π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων. 

 Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιμέντο) του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η 

υδατοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει 

το 1,0% για άοπλο σκυρόδεμα και το 0,4% για οπλισμένο. 

 Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέματος δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες, απολεπίσεις και 

ρηγματώσεις με πάχος μεγαλύτερο από 0,15 mm. 

 Προκειμένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου IV Πόρτλαντ 

ανθεκτικού στα θειϊκά (τσιμέντα SR) 

Οπλισμός 

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα 

πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι Οπλισμοί». 

 Ο οπλισμός θα διαμορφώνεται ως μονή ή διπλή εσχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται 

από σπείρες που θα σχηματίζουν κλωβό. 

Θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) κατάλληλων διαστάσεων για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης επικάλυψης. 
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 Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή 

πλησίον της θάλασσας συνίσταται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm.  

Τα φρεάτια θα παραδίδονται στο χώρο των συνεργείων Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανρούπολης. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον Ανάδοχο τμηματικά στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. σύμφωνα 

με τα οριζόμενα της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα 

υλικά στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. εντός 3 ημερών, από την έγγραφη παραγγελία τους, εκτός των ομάδων Ε & 

ΣΤ, στις οποίες λόγω της επείγουσας φύσης ορισμένων παραγγελιών σε αναλώσιμα υλικά και λόγω του ότι η 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν έχει την δυνατότητα διατήρησης αποθήκης υλικών, είναι σκόπιμο ο μέγιστος χρόνος παράδοσης να 

είναι 1 ημέρα. Στις ομάδες αυτές η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις προκύπτουσες 

καθημερινές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  Σε  αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 5ο 

Χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δηλαδή ο χρόνος εντός του οποίου η Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται στην 

παραλαβή της προμήθειας, θα είναι έως 31/12/2018 η έως την εξάντληση του συμβασιοποιημένου αντικειμένου. 

Άρθρο 6ο 

Προϋποθέσεις 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, απαραίτητα θα πρέπει: 

α) Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 75  του Ν. 4412/2016. 

 

 

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

                                                                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

          ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                        ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: Ιούλιος 2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών με τίτλο 

«Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 2018» 

β) Τόπος παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων 

εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (254.683,75€), συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται 

από τις διατάξεις: 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.  

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

 Του αρ. 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (που παραμένει σε ισχύ δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016) και των αρ. 1,3,4 

του Ν. 3548/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009). 

 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Του β.δ. 17/05-16/06/1959 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του Ν. 4155/13. 
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 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 
Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: 

 Η Σύμβαση. 

 Η διακήρυξη. 

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Τεχνική περιγραφή. 

 Το Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ύψος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, δηλαδή 2% επί του συνόλου των τιμών όπως προϋπολογίζονται ενδεικτικά.  Επί ποινή 

αποκλεισμού  είτε στο σώμα της εγγυητικής είτε με συνοδευτική υπέυθυνη δήλωση θα πρέπει  να αναγράφονται  

τα είδη για τα οποία επιθυμεί ο οικονομικός φορέας.  

Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα αφορά την καλή και 

πιστή εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και θα αντιστοιχεί σεποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

 
 Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 Επίσης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη και η προσφερθείσα τιμή αφορά το σύνολο των υλικών που 

αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και δεν επιδέχεται για κανένα λόγο αύξηση, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με την έκδοση από τον ανάδοχο ισόποσου 

τιμολογίου και την παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ανάλογα 

με την ταμειακή της ρευστότητα και την εν γένει οικονομική της κατάσταση και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το 
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τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στο χρόνο υποχρέωσης της εξόφλησης 

δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη καθυστέρηση, λόγω άσκησης του προληπτικού ελέγχου δαπανών από την 

Υπηρεσία Επιτρόπου στο νομό Έβρου ή μη προσκόμισης από τον ανάδοχο ορισμένου δικαιολογητικού 

απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

 
 Μετά την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως οριστικού μειοδότη,  θα 

προσκληθεί για να καταθέση την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στην διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν εκτελέσει ορθά την προμήθεια των 

υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, του 

επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν 

που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, 

με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74.α.αυτού, ή/και κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Η προμήθεια δεν παρέχεται με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

 
 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία 

παράδοσης του εξοπλισμού  παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ή 
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από ανωτέρα βία, κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση 

αυτή. 

  

ΑΡΘΡΟ  9 

 
 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των που επιθυμεί να προσφέρει 

από τα υπό προμήθεια υλικά του προϋπολογισμού. Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλει όμως προσφορά για όλα 

τα είδη. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών,  δε θα γίνουν αποδεκτές.  

 

 
ΑΡΘΡΟ  10 

 
 Ως χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας για όλα τα υπό προμήθεια υλικά, ορίζονται τα 2 έτη γενικά, πλην 

ορισμένων σύνθετων υλικών που εμπεριέχουν ηλεκτρομηχανολογικούς μηχανισμούς των οποίων η εγγύηση 

μπορεί να είναι 1 έτος  από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ  11 

 
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ Φ.Π.Α. 

συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 

• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

• Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

• Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε, δύο τοπικές ημερήσιας κυκλοφορίας και μία με 

έδρα στο Νομό Έβρου εβδομαδιαίας κυκλοφορίας (σύμφωνα με το αρ. 5 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που παραμένει σε ισχύ 

δυνάμει του αρ. 377 του Ν.4412/2016 και τα αρ. 1,3 του Ν.3548/2007), βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας 

σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.3548/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009). 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ανάδοχοι της προμήθειας είναι άνω του ενός, κάθε ανάδοχος θα 

αναλάβει να πληρώσει ποσοστό της συνολικής δαπάνης δημοσιεύσεων ανάλογο με το ποσοστό της προμήθειας 

που του κατακυρώθηκε. 

 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

        ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                              ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ            

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α  

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ Δ )  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50743 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διονυσίου Σολωμού 24 

/ Αλεξανδρούπολη/ Τ.Κ. 68132 

- Αρμόδια για πληροφορίες: Χαμουρατίδου Κυριακή 

- Τηλέφωνο: 25510-29163 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promith-esid@deyaalex.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.deyaalex.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 2018 

CPV 38411000-9, 42131100-7, 42131146-1, 42131300-6, 44161200-8, 44163130-0, 44163200-2, 

44163230-1, 44167110-2, 44167200-0, 44167300-1,44167400-2, 44423710-1, 44423740-0, 

44316000-8 

- ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: οράτε στο πάνω μέρος του εγγράφου 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Ομάδα/ες Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά της/των 

ομάδας/ων για την/τις οποία/ες ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ο Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτη9· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]14 

Εάν ναι, αναφέρετε15: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν18: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 21 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις23 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις24  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα25; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων26, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής29
; του; 

 

Η πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από δημόσια αρχή έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία του 

διαγωνισμού; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι  

[Ακριβής Περιγραφή Μητρώου] 

[Αριθμός Μητρώου] 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

Είναι σύμφωνος ο οικονομικός φορέας με τις 

επί μέρους απαιτήσεις κάθε υλικού που 

προσφέρει σύμφωνα με το άρθρο 3 (Τεχνικές 

Προδιαγραφές) του τμήματος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης;  

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Σε περίπτωση που καταστεί ανάδοχος, θα 

προσκομίσει γραπτή εγγύηση για καλή 

ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών ισχύος 2 

ετών γενικά - πλην  ορισμένων σύνθετων 

υλικών που εμπεριέχουν 

ηλεκτρομηχανολογικούς μηχανισμούς των 

οποίων η εγγύηση μπορεί να είναι 1 έτος,  από 

την ημερομηνία παραλαβής τους από την 

Υπηρεσία; 

[] Ναι [] Όχι 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται30. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

24 Άρθρο 73 παρ. 5. 

25 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

26 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

27 Πρβλ άρθρο 48. 

28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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