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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31-08-2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3867 

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 «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου ΕΕΛ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΑ», συνολικού προϋπολογισμού 342.232,26  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Για την ομάδα Α, ήτοι  Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού  ο συνολικός 

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00€, πλέον 24% Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικά 218.240,00€, και για 

την ομάδα Β, ήτοι  Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου ο συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των 99.993,76€, πλέον 24% Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικά 123.992,26€. Συγκεκριμένα, η δαπάνη 

θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018 και 2019 ως 

εξής:  Κ.Α. 62.07.9301 με ποσό 176.000,00 €  (85.853,06 € για το έτος 2018 και 90.146,94 € για το έτος 2019), και 

τον Κ.Α. 54.00.2990 για το ΦΠΑ με ποσό 42.240,00 €  (20.604,73 € για το έτος 2018 και 21.635,27 € για το έτος 

2019), και Κ.Α. 62.07.9300  με  ποσό 99993,76 € (32.043,20 € για το έτος 2018 και 67.950,56 € για το έτος 2019) 

και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με ποσό 23.998,50 € (7.690,37 € για το έτος 2018 και 16.308,13 € για το έτος 

2019). 

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

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Για την ομάδα  Α ήτοι  Προμήθεια Ανταλλακτικών 

Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 63536 ο οικονομικός 

φορέας είναι απαραίτητο να δώσει προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά για όλα τα είδη. Για την ομάδα Β 

ήτοι  Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 

63537 ο οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για όποιο είδος επιθυμεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.  

Ο λόγος διαχωρισμού της διακήρυξης σε δύο διαδικτυακούς τόπους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι το γεγονός ότι 

η ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού) περιλαμβάνει υλικά τα οποία 

δεν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο σύνολο τους, διότι πρόκειται με τη χρήση τους να 

αντιμετωπιστούν βλάβες απρόβλεπτες και γι’ αυτό ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα ενδεικτικός. Υπάρχει, 

18PROC003623379 2018-08-31



λοιπόν, το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. καμία ποσότητα από ένα είδος ή μεγαλύτερη ποσότητα για 

κάποιο άλλο είδος. Αυτή είναι η αιτία που επιθυμεί ο αναθέτων φορέας έναν μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Α 

(διαγωνισμός με α/α 63536) , διότι διαφορετικά, θα οδηγούμασταν να συνάψουμε συμβάσεις με ακριβές 

περιεχόμενο για κάποια υλικά τα οποία ενδέχεται να μην προμηθευτούμε ποτέ (γιατί δε θα προκύψει αντίστοιχη 

βλάβη) ενώ με άλλους προμηθευτές που θα έχουμε συνάψει σύμβαση μικρότερου ποσού δε θα επαρκεί το 

ποσό για την προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας, εφόσον παραστεί ανάγκη προμήθειάς τους. Αντιθέτως, η 

ομάδα Β, αφορά προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου που κατά τις συνήθεις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να προβλεφθεί με επιφύλαξη μεν αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς οι ανάγκες είναι 

σταθερές. 

 H Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης για την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή πόσιμου νερού στους Δημότες 

αλλά και στην απρόσκοπτη και συνεχή αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων λειτουργεί το Διυλιστηρίου 

πόσιμου νερού, πέντε (5) Ταχυδιυλιστήρια των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, Αγνάντιας, Νίψας και 

Λουτρών καθώς και την Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία 

πληθώρα μηχανημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 

διασφαλίζοντας αφενός μεν την παροχή κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ύδατος στους καταναλωτές της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε την απόρριψη λυμάτων τέτοιων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών που δεν επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Είναι λογικό και από την 

εμπειρία λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πραγματικό γεγονός η εμφάνιση ενός σημαντικού αριθμού απρόβλεπτων 

βλαβών που απαιτούν άμεση επέμβαση και επιδιόρθωση ώστε να μην υπάρξει πολυήμερη διακοπή της παροχής 

πόσιμου και ασφαλούς νερού, είτε η πολυήμερη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στην θάλασσα. Επειδή ο 

αριθμός των μηχανημάτων είναι μεγάλος, αλλά κυρίως επειδή τα μηχανήματα (αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες 

κλπ) έχουν τεράστιο κόστος κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, είναι ασύμφορο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. να προβεί στην 

προμήθεια όλου του μηχανολογικού της εξοπλισμού ώστε να το έχει εφεδρικό, όταν μάλιστα συμβαίνει σε 

κάποια από αυτά να μην προκύψει βλάβη ενώ σε άλλα να συμβεί συχνότερα.  

Είναι λοιπόν άγνωστο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. ποιες βλάβες  σε  ανταλλακτικά  η  υλικά  θα προκύψουν κατά 

την διάρκεια του έτους, επειδή όμως αυτές προκύπτουν κάθε έτος (όχι πάντα στα ίδια μηχανήματα, η  υλικά και 

όχι πάντα οι ίδιες βλάβες) χάνουν τον χαρακτήρα του απρόβλεπτου ( που  όμως δεν μπορεί  να  αποκλειστεί  

εντελώς  και  η  πιθανότητα  απρόβλεπτων  βλαβών ) και θα πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση του προβλήματος με 

ανάθεση της προμήθειας και της αντίστοιχης υπηρεσίας επισκευής και τοποθέτησης των ανταλλακτικών, μετά 

από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό όπου θα περιγράφονται κατά το δυνατόν ποιοτικά και ποσοτικά όλες οι 

πιθανές βλάβες και κυρίως ο μηχανολογικός εξοπλισμός των πιο πάνω εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με την 

αποκτηθείσα πολυετή εμπειρία της Δ.Ε.Υ.Α.Α..  

Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επιθυμεί την προμήθεια, την εγκατάσταση ανταλλακτικών  

η υλικών και την επισκευή, του μηχανολογικού  και  ηλεκτρολογικού   εξοπλισμού  (αυτοματισμοί ,πίνακες,  

ασφάλειες  κλπ.  που  συνοδεύουν  κάθε  μηχάνημα) των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού, του 

Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και των πέντε (5) Ταχυδιυλιστηρίων των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, 

Αγνάντιας, Νίψας και Λουτρών, ανάλογα με τις βλάβες που θα προκύψουν για τα έτη 2018 και 2019. Παράλληλα 
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η ΔΕΥΑΑ επιθυμεί την προμήθεια συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου που από την 

πολυετή εμπειρία θεωρεί ως «αναλώσιμα»  και απαιτείται να  

έχει τη δυνατότητα άμεσης προμήθειάς τους, για την άμεση επέμβαση και αποκατάσταση βλαβών. 

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 έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής 

διαδικασίας. Οι δύο ομάδες του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί σε διαφορετικούς τόπους στο σύστημα και έχουν 

λάβει διαφορετικό α/α συστήματος, καθώς υπακούν σε διαφορετικούς όρους διακηρύξεων και παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς. 

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

του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 

120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 

(Προμήθεια 

Ανταλλακτικών 

Επισκευής 

Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

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 αύξων αριθμό 

συστήματος 63536 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

23-09-2018  

Ώρα 23:59  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 

(Προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού Υλικού 

Βιομηχανικού Τύπου) 

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 αύξων αριθμό 

συστήματος 63537 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

23-09-2018  

Ώρα 23:59  

 

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

ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο  ηλεκτρολογικού  υλικού  βιομηχανικού  τύπου, ανταλλακτικών και 

18PROC003623379 2018-08-31



μηχανολογικού εξοπλισμού ή/και με την επισκευή του και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την 

διακήρυξη δικαιολογητικά.  

Εγγύηση συμμετοχής: 

 Για  την ομάδα  Α Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού με α/α 

συστήματος 63536 απαιτείται εγγύηση ύψους  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 3.520,00€ ,  

 Για την ομάδα  Β  Ηλεκτρολογικό Υλικό Βιομηχανικού Τύπου με α/α συστήματος 63537  

απαιτείται εγγύηση ύψους ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 2% επί του 

συνόλου του προϋπολογισμού των ειδών που επιθυμεί να προσφέρει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας. 

 Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

ήτοι ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,  27-09-2018. 

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, 

25510-37516, 25510-25504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,  

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

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31-08-2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3867 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

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

ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου ΕΕΛ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΑ», προϋπολογισμού 342.232,26  ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τους Κ.Α. : 

 Για τη Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού προϋπολογισμού 

176.000,00 €  πλέον 24% Φ.Π.Α. για τα έτη 2018-19 τον ΚΑ 62.07.9301 και τον 54.00.2990 

(Φ.Π.Α.),  

Πιο συγκεκριμένα, η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. συνέταξε  μελέτη  προϋπολογισμού 218.240,00€ με 

τον  Φ.Π.Α. και η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ 62.07.9301 με ποσό 176.000,00 €  (85.853,06 € για το 

έτος 2018 και 90.146,94 € για το έτος 2019) και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με ποσό 42.240,00 €  (20.604,73 € για 

το έτος 2018 και 21.635,27 € για το έτος 2019)  € του προϋπολογισμού του έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα. 

 Για τη Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου προϋπολογισμού 99.993,76 € 

πλέον Φ.Π.Α. τον Κ.Α. 62.07.9300  και τον 54.00.2990 (Φ.Π.Α.), των προϋπολογισμών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. των ετών 2018 και 2019. 

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ΠΕ.Δ.Υ.Π.Π.Π.Ε της Δ.Ε.Υ.Α.Α. συνέταξε  μελέτη  προϋπολογισμού 

123.992,26€ με τον  Φ.Π.Α. και η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ 62.07.9300 με ποσό 99.993,76 € 

(32.043,20 € για το έτος 2018 και 67.950,56 € για το έτος 2019) και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με ποσό 

23.998,50 € (7.690,37 € για το έτος 2018 και 16.308,13 € για το έτος 2019) του προϋπολογισμού του έτους 2018 

και 2019 αντίστοιχα. 

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

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Για την ομάδα  Α ήτοι  Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 63536 ο οικονομικός φορέας είναι 

απαραίτητο να δώσει προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά για όλα τα είδη. Για την ομάδα Β ήτοι  

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 63537 ο 
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οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για όποιο είδος επιθυμεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

Ο λόγος διαχωρισμού της διακήρυξης σε δύο διαδικτυακούς τόπους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι το γεγονός ότι 

η ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού) περιλαμβάνει υλικά τα οποία 

δεν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο σύνολο τους, διότι πρόκειται με τη χρήση τους να 

αντιμετωπιστούν βλάβες απρόβλεπτες και γι’ αυτό ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα ενδεικτικός. Υπάρχει, 

λοιπόν, το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. καμία ποσότητα από ένα είδος ή μεγαλύτερη ποσότητα για 

κάποιο άλλο είδος. Αυτή είναι η αιτία που επιθυμεί ο αναθέτων φορέας έναν μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Α 

(διαγωνισμός με α/α 63536) , διότι διαφορετικά, θα οδηγούμασταν να συνάψουμε συμβάσεις με ακριβές 

περιεχόμενο για κάποια υλικά τα οποία ενδέχεται να μην προμηθευτούμε ποτέ (γιατί δε θα προκύψει αντίστοιχη 

βλάβη) ενώ με άλλους προμηθευτές που θα έχουμε συνάψει σύμβαση μικρότερου ποσού δε θα επαρκεί το 

ποσό για την προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας, εφόσον παραστεί ανάγκη προμήθειάς τους. Αντιθέτως, η 

ομάδα Β, αφορά προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου που κατά τις συνήθεις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να προβλεφθεί με επιφύλαξη μεν αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς οι ανάγκες είναι 

σταθερές. 

 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 έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής 

διαδικασίας. Οι δύο ομάδες του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί σε διαφορετικούς τόπους στο σύστημα και έχουν 

λάβει διαφορετικό α/α συστήματος, καθώς υπακούν σε διαφορετικούς όρους διακηρύξεων και παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς. 

Η προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι τέσσερις (24) 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. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 

(Προμήθεια 

Ανταλλακτικών 

Επισκευής 

Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

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 αύξων αριθμό 

συστήματος 63536 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

23-09-2018  

Ώρα 23:59  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 

(Προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού Υλικού 

Βιομηχανικού Τύπου) 

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 αύξων αριθμό 

συστήματος 63537 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-08-2018 

Ώρα 15:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

23-09-2018  

Ώρα 23:59  

 

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, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 10:00π.μ. για την 

ομάδα Α και 10:30π.μ. για την ομάδα Β, 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 στο αντίστοιχο πεδίο 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 
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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. 

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

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 50511100-1 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 
υγρών 

2 42124000-4 
Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή 
κινητήρων 

3 44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 

4 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό βιομηχανικού τύπου 

 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 

Τηλ.: 25510-29163, 25510-37516, 25510-25504 

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 Δ.Σ. 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 κατά τη σύνταξη της παρούσης. 

 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 
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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). 

 Της υπ’ αρίθ. 228/03-08-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τις με αριθμό 3433/02-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΩ4ΛΟΡΝΗ-Μ4Η) και 3435/02-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΞ7ΟΡΝΗ-6Χ5) 

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. 
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 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 63536 για την προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

και α/α 63537 για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου. Ως ημερομηνία ανάρτησης της 

διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 31/08/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 

23/09/2018 και ώρα 23:59 και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού.  

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 16 και 17 της παρούσας 

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. 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 25510-29163, 25510-37516, 25510-

25504, 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 
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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 12/09/2018 και ώρα 13:00. 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 

18/09/2017 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: 

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 

18PROC003623379 2018-08-31



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. 

- 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.  
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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: 

 Για  την ομάδα  Α Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού με α/α 

63536 απαιτείται εγγύηση ύψους  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 3520,00€ ,  

 Για την ομάδα  Β)  Ηλεκτρολογικό Υλικό Βιομηχανικού Τύπου με α/α 63537  απαιτείται εγγύηση 

ύψους ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή 2% επί του συνόλου του προϋπολογισμού 

των ειδών που επιθυμεί να προσφέρει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας. 

 Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

ήτοι της αποσφράγισης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, 27/09/2018. 

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 σε 

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

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης . 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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 ΤΕΥΔ: 
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 
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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. 

 

Οράτε αναλυτικά και κατά περίπτωση το άρθρο 9 της παρούσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καταλληλότητας και απόδειξης της εμπειρίας του κάθε προμηθευτή που αφορούν την τεχνική προσφορά για 
την ΟΜΑΔΑ Α. 

 
  

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

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 προεκτιμημένης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση,  

 Για  την ομάδα  Α Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού με α/α 

συστήματος 63536 απαιτείται εγγύηση ύψους  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 3.520,00€ ,  

 Για την ομάδα  Β  Ηλεκτρολογικό Υλικό Βιομηχανικού Τύπου με α/α συστήματος 63537  

απαιτείται εγγύηση ύψους ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 2% επί του 

συνόλου του προϋπολογισμού των ειδών που επιθυμεί να προσφέρει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας. 

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. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει πριν την υπογραφή της 
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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. 

Σχετικά με την εγγυητική συμμετοχής που αφορά την ομάδα β , όπου ο οικονομικός φορέας προσφέρει όποια 

είδη επιθυμεί, 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). 

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. 

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. 

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.Σ.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. 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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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, που θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται στην 

παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

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 

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. 

2. 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 (επί ποινής αποκλεισμού) και 

συγκεκριμένα: 
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Για τις προσφορές που αφορούν την ομάδα Α 

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

συμμετοχής)  

β) Δήλωση του εξουσιοδοτημένου δοκιμαστηρίου της κατασκευάστριας εταιρείας ‘FLYGT’, ότι δέχεται να 

συνεργαστεί με τον προσκομίζοντα την προσφορά. 

γ) Δήλωση του εργοστασίου της ‘’FLYGT’’ ή/και του αντιπροσώπου της στην ελληνική επικράτεια, ότι θα 

παρέχει στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. γνήσια ανταλλακτικά για κάθε περίπτωση επισκευής. Η Δ.Ε.Υ.Α.A. θα δύναται να 

ζητήσει από τον ανάδοχο να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που 

αποδεδειγμένα έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά η Δ.Ε.Υ.Α.A. θα κηρύττει αυτόν έκπτωτο με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

δ) Αντίγραφα συμβάσεων, πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης, βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής, 

παραστατικών κ.α που έχουν εκτελεστεί ή εκδοθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Το σύνολο του οικονομικού 

αντικειμένου όλων των παραπάνω, θα πρέπει να ξεπερνά τις 100.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 

Φ.Π.Α.. 

ε) Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές 

αναλύονται στο άρθρο 3 των «τεχνικών προδιαγραφών» της παρούσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης. 

 

Για τις προσφορές που αφορούν την ομάδα Β 

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

συμμετοχής) 

β) Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές 

αναλύονται στο άρθρο 3 των «τεχνικών προδιαγραφών» της παρούσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης. 

 

3. Η καταλληλότητα του εκάστοτε προμηθευτή θα πρέπει να δηλώνεται και στα αντίστοιχα πεδία του 

Τ.Ε.Υ.Δ.. (αφορά τις προσφορές και των δύο Ομάδων) 

4. 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 

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 
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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. Το ΤΕΥΔ δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής 

του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

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

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.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 όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης όσο αφορά την ομάδα Α, 

ενώ για την ομάδα Β γίνονται δεκτές προσφορές και για μεμονωμένα είδη και προσωρινός μειοδότης 

αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την οικονομικότερη προσφορά αποκλειτικά βάσει τιμής ανά είδος.   

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.. 
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10. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη (οράτε. αρ 26 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. 

11. 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.  

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

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

13. 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». 

14. 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.  

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 
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επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της 

προσφοράς.  

 

Άρθρο 10 

Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 

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, δηλαδή από την επομένη της 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών. 

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 
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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. 

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, 

εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, 

 κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Άρθρο 12 

Εναλλακτικές προσφορές 

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

ορισμένα μόνο είδη για την ομάδα Α ήτοι το τμήμα του διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί με α/α 63536 και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών για την ομάδα Β, ήτοι το 

τμήμα του διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί με α/α 63537. 

 

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. 
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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. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα 

έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

 

Άρθρο 14 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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. 
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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. 

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, θα δίνεται αριθμητικώς στα κατάλληλα πεδία των γραμμών (ομάδων) του 

ΕΣΗΔΗΣ. Η οικονομική προσφορά δηλαδή η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικά . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (βλ. 
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αρ.26 της παρούσης), εκτός από το Φ.Π.Α., Σε  περίπτωση  διαφορετικής  προσφερόμενης  τιμής (μεταξύ 

αριθμητικής και ολογράφως ), υπερισχύει η ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ. 

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. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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. 

Η τιμή προσφοράς ισχύει και δεσμεύει τους προμηθευτές, για το χρονικό διάστημα των 120 ημερών, 

από την ημερομηνία υποβολής της, με δυνατότητα παράτασης 60 ημερών σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο 

διαγωνισμός. 

Προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί για την ομάδα Α, ήτοι το τμήμα του διαγωνισμού που έχει 

αναρτηθεί με α/α 63536 όποιος έχει την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των 

προς προμήθεια υλικών, ενώ για την ομάδα Β η οποία έχει αναρτηθεί με α/α 63537 όποιος έχει προσφέρει την 

οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε κάθε είδος των προς προμήθεια υλικών. 

Στην δοθείσα προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση (βλ. αρ.26 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. 

 

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: 

Ομάδα Ά ( Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού) 

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

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 

2018 και ώρα 10:00π.μ. 
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Ομάδα Β’ (Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου) 

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

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 

2018 και ώρα 10:30π.μ. 

 

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 για κάθε ομάδα ξεχωριστά 

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. 

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 
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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. 

 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 
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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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
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.  
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 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. 

 

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 
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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.  
 

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. 
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 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή και δημοσίευσή της μέχρι την εκπνοή του έτους 
2019. 
Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 
 

Άρθρο 22 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

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 μειοδότης οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, σύμφωνα µε τη 
μελέτη.  
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 24 
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 25 
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. 
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Άρθρο 26 
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 27 

Λοιπές εγγυήσεις 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με 
τη μελέτη και ότι όσο αφορά την ομάδα α η οποία έχει λάβει α/α 63536 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ενδέχεται να μην 
προμηθεύσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με όλα τα αναφερόμενα υλικά που ενδεικτικά περιγράφονται αλλά με όποιο/όποια 
από τα δημοπρατούμενα υλικά έχει ανάγκη η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στη τιμή έκαστο της προσφοράς του με την οποία 
κρίθηκε μειοδότης. 
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 28 
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 Συστημικούς  Αριθμούς: 63536 και 63537. 
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. 228/03-08-2018  (ΑΔΑ:62Ζ4ΟΡΝΗ-Α42) 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: Ιούλιος 2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

«Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και  Ηλεκτρολογικού  Υλικού  

Βιομηχανικού  τύπου ΕΕΛ – Διυλιστηρίου _ Ταχυδιυλιστηρίων ΔΕΥΑΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 342.232,26  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.24% 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α) Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

 

H Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης για την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή πόσιμου νερού στους Δημότες 

αλλά και στην απρόσκοπτη και συνεχή αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων λειτουργεί το Διυλιστηρίου 

πόσιμου νερού, πέντε (5) Ταχυδιυλιστήρια των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, Αγνάντιας, Νίψας και 

Λουτρών καθώς και την ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης.  

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία πληθώρα μηχανημάτων, τα οποία είναι 

απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας αφενός μεν την παροχή 

κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ύδατος στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε την απόρριψη λυμάτων τέτοιων ποιοτικών χαρακτηριστικών που δεν 

επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Είναι λογικό και από την εμπειρία λειτουργίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. πραγματικό γεγονός η εμφάνιση ενός σημαντικού αριθμού απρόβλεπτων βλαβών που απαιτούν 

άμεση επέμβαση και επιδιόρθωση ώστε να μην υπάρξει πολυήμερη διακοπή της παροχής πόσιμου και 

ασφαλούς νερού, είτε η πολυήμερη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στην θάλασσα. Επειδή ο αριθμός των 

μηχανημάτων είναι μεγάλος, αλλά κυρίως επειδή τα μηχανήματα (αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες κ.λπ) έχουν 

τεράστιο κόστος κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, είναι ασύμφορο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. να προβεί στην προμήθεια 

όλου του μηχανολογικού της εξοπλισμού ώστε να το έχει εφεδρικό, όταν μάλιστα συμβαίνει σε κάποια από αυτά 

να μην προκύψει βλάβη ενώ σε άλλα να συμβεί συχνότερα.  

Είναι λοιπόν άγνωστο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. ποιες βλάβες θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους, 

επειδή όμως αυτέ προκύπτουν κάθε έτος (όχι πάντα στα ίδια μηχανήματα, και όχι πάντα οι ίδιες βλάβες) χάνουν 

18PROC003623379 2018-08-31



τον χαρακτήρα του απρόβλεπτου και θα πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση του προβλήματος με ανάθεση της 

προμήθειας και της αντίστοιχης υπηρεσίας επισκευής και τοποθέτησης των ανταλλακτικών, μετά από ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό όπου θα περιγράφονται κατά το δυνατόν ποιοτικά και ποσοτικά όλες οι πιθανές βλάβες 

και κυρίως ο μηχανικός εξοπλισμός των πιο πάνω εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με την αποκτηθείσα πολυετή 

εμπειρία της Υπηρεσίας. Επίσης, λόγω της παρουσίας ισχυρών οξειδωτικών ουσιών (χημικά επεξεργασίας 

πόσιμου νερού, χημικά επεξεργασίας λυμάτων, λύματα, κλπ), διευκρινίζεται ότι οι βλάβες που συμβαίνουν στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό είναι άκρως δικαιολογημένες, παρόλη την προληπτική συντήρηση που υφίσταται το 

σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 

Αναλυτικότερα κατά τα περασμένα έτη, οι κυριότερες βλάβες που συμβαίνουν είναι αυτές που 

περιγράφονται παρακάτω: 

 Βλάβη υποβρύχιων αντλιών λυμάτων αντλιοστασίων και αρχικής ανύψωσης της Ε.Ε.Λ., καθώς 

και των κινητήρων τους. Αυτό συμβαίνει λόγω της κακής χρήσης του δικτύου αποχέτευσης από 

τους δημότες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο οποίο απορρίπτουν 

διαφόρων ειδών λύματα καθώς και στο άκρως οξειδωτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται 

εγκατεστημμένες. 

 Βλάβη κινητήρων περιστροφής κοχλιών, γεφυρών και ανεμιστήρων της Ε.Ε.Λ., καθώς και 

αεροσυμπιεστών υδατοταμιευτήρα και διυλιστηρίου. Αυτές συμβαίνουν λόγω της 24-ωρης 

λειτουργίας επί 365 ημέρες το χρόνο του εξοπλισμού. Έτσι κρίνεται λογική η περιοδική βλάβη 

τους. 

 Φθορά υλικών τριβής μεταξύ κινούμενων και σταθερών μερών, π.χ. ρόδες γεφυρών 

καθιζήσεων, επενδύσεις κοχλιών, κλπ. 

 Φθορά μερών κινητήρων τα οποία και διαχειρίζονται χημικές οξειδωτικές ουσίες όπως για 

παράδειγμα οι δοσομετρικές αντλίες χλωριώσεως. Αυτές παρουσιάζουν φθορά στα υλικά 

στεγανώσεως τους τα οποία και διαβρώνονται μετά από πολύμηνη χρήση. 

 Φθορά εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης, όπως μειωτήρες, ρουλεμάν, κουζινέτα, ράουλα, κτλπ 

για το σύνολο του εξοπλισμού. 

 Οξείδωση και διάβρωση μέρους των υφισταμένων υδραυλικών δικτύων και των δικτύων 

λυμάτων καθώς και εξαρτημάτων τους, λόγω της πολυετούς διαχείρισης μέσων με εξαιρετικά 

διαβρωτικά χαρακτηριστικά. 

 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επιθυμεί την προμήθεια, την εγκατάσταση ανταλλακτικών 

και την επισκευή, του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού, του 

Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και των πέντε (5) Ταχυδιυλιστηρίων των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, 

Αγνάντιας, Νίψας και Λουτρών, μετά από βλάβες που θα προκύψουν για το έτος 2017, όπως αυτές που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Η  προμήθεια των ανταλλακτικών και η επισκευή των μηχανημάτων θα εκτελούνται μόνον κατόπιν 

συγκεκριμένης εντολής από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία θα προκύπτει έπειτα από οποιαδήποτε 

βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού των ανωτέρω εγκαταστάσεων.   

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 281 - 282 του Ν. 

4412/2016. 

Η δαπάνη για την προμήθεια υλικών προϋπολογισμού διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων 

σαράντα ευρώ (218.240,00€) με τον  Φ.Π.Α. και η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ 62.07.9301 με ποσό 

176.000,00 €  (85.853,06 € για το έτος 2018 και 90.146,94 € για το έτος 2019) και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με 

ποσό 42.240,00 €  (20.604,73 € για το έτος 2018 και 21.635,27 € για το έτος 2019)  € του προϋπολογισμού του 

έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα. 

. 

Οι τιμές μονάδος του τιμοκαταλόγου/προϋπολογισμού της μελέτης, έχουν εξαχθεί βάσει προσφορών 

από διάφορους προμηθευτές της ελληνικής επικράτειας καθώς και των τιμών που επετεύχθησαν σε 

αντίστοιχους διαγωνισμούς προηγούμενων ετών. 

 

Β) Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου 

Η προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού κρίνεται απαραίτητη για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθώς και για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Λόγω του ότι οι 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, του Διυλιστηρίου και των Ταχυδιυλιστηρίων πρέπει 

να λειτουργούν αδιάλειπτα, θα πρέπει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.A και σε κατάλληλο 

χώρο αποθήκευσης, μια πληθώρα υλικών που θα επιτρέπει στο τεχνικό της προσωπικό, την έγκαιρη και άμεση 

αποκατάσταση των απρόβλεπτων βλαβών που συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται η συγκεκριμένη προμήθεια, η οποία και θα γίνει τμηματικά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, 

ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι χρόνοι παράδοσης των ηλεκτρολογικών υλικών θα 

πρέπει να είναι μικροί με μέγιστο τις τρεις ( 3 ) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. Η 

προμήθεια των υλικών θα γίνεται μόνον κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα δίνεται από την τεχνική 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Όλα τα περιγραφόμενα πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής, όπου δε 

τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, δεν υποδηλώνει προτίμηση αλλά ποιότητα κατασκευής, όμοια ή ανώτερη 

του ενδεικτικού τύπου. Διευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την 

διάρκεια ζωής της εγκαταστάσεως, οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι τα υλικά 

που δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις, απορρίπτονται αμέσως από την επιτροπή διαγωνισμού. Οι 

προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των υλικών θα αποδεικνύεται από τεχνικά φυλλάδια (prospect) του 

εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα υλικά θα είναι για δίκτυο 230V- 380V / 50Hz. 

Τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με 

τα αντίστοιχα αυτής. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και 
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κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις 

προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE , Αυστριακό OVE , κ.λ.π.). 

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε 

φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που 

αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την 

ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

Τ α υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις 

(διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σεσημασμένα με ετικέτες όπου θα 

αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους 

και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, Α’ 

διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα 

δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα 

οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC. 

Γενικά για τον βασικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο επίσημα 

φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ISO 9001:2008 των Εργοστασίων κατασκευής που αφορούν στη σχεδίαση και 

κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Ως εκ τούτου, η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε  μελέτη  προϋπολογισμού 123.992,26,€ με τον  Φ.Π.Α. και η 

δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ 62.07.9300 με ποσό 99993,76 € (32.043,20 € για το έτος 2018 και 

67.950,56 € για το έτος 2019) και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με ποσό 23.998,50 € (7.690,37 € για το έτος 2018 

και 16308,13 € για το έτος 2019) του προϋπολογισμού του έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.  

Η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος έκαστου υλικού, έχει προκύψει από τιμές επίσημων τιμοκαταλόγων 

εταιρειών κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν οι επίσημοι 

τιμοκατάλογοι της ABB, Siemens, Olympia Electronics, Power Electronics. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

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

 

    ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                                        ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΧΗΜΙΚΟΣ 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 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΥΛΙΚΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΕΕΛ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ _ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 342.232,26  ΕΥΡΩ ΜΕ 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 Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και  

Ηλεκτρολογικού  Υλικού  Βιομηχανικού  τύπου ΕΕΛ – Διυλιστηρίου _ Ταχυδιυλιστηρίων ΔΕΥΑΑ» προϋπολογισμού 

342.232,26  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.24%. Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί  

Α) την προμήθεια και την εγκατάσταση ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού των 

εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού, του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και των πέντε (5) 

Ταχυδιυλιστηρίων των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, Αγνάντιας, Νίψας και Λουτρών. Αναλυτικότερα στις 

ανωτέρω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία πληθώρα μηχανημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας αφενός μεν την παροχή κατάλληλης ποσότητας και 

ποιότητας ύδατος στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε την 

απόρριψη λυμάτων τέτοιων ποιοτικών χαρακτηριστικών που δεν επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

περιοχής. 

Β) την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου εξοπλισμού εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού – διυλιστηρίου πόσιμου νερού και ταχυδιυλιστηρίων. Όλα τα περιγραφόμενα πρέπει να είναι 

καινούργια και αρίστης κατασκευής, όπου δε τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, δεν υποδηλώνει προτίμηση 

αλλά ποιότητα κατασκευής, όμοια ή ανώτερη του ενδεικτικού τύπου. 
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Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με 

δαπάνη που θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

και  Ηλεκτρολογικού  Υλικού  Βιομηχανικού  τύπου ΕΕΛ – Διυλιστηρίου _ Ταχυδιυλιστηρίων ΔΕΥΑΑ» θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1069/1980. 

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 

 

Α) ΟΜΑΔΑ Α  Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α 

Η υποομάδα αυτή αφορά την επισκευή των αντλιών λυμάτων FLYGT που βρίσκονται εγκατεστημένες στα 

αντλιοστάσια λυμάτων και στον βιολογικό καθαρισμό. Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερη λόγω της φύσης τους 

που διαχειρίζονται λύματα. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η επισκευή τους σε κάποιο εργαστήριο της 

ευρύτερης περιοχής, αλλά πρέπει να επισκευαστούν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, ο 

οποίος έχει την τεχνική ικανότητα αλλά και τα υλικά για να μπορέσει να τις επισκευάσει. 

Η υποομάδα Α διαιρείται σε δύο επί μέρους υποομάδες. Η πρώτη αφορά το υδραυλικό μέρος της 

αντλίας και η δεύτερη το ηλεκτρικό μέρος του κινητήρα της αντλίας. Στην πρώτη επί μέρους υποομάδα 

περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες για τη διάγνωση της βλάβης, η παραλαβή της αντλίας από τις 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α από τον προμηθευτή και η μεταφορά της σε εξουσιοδοτημένο δοκιμαστήριο του 

προμηθευτή/κατασκευαστή με δαπάνη που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε αυτό θα γίνεται κατά περίπτωση η 

αποσυναρμολόγηση της αντλίας και θα γίνεται η επισκευή της. Αναλυτικότερα θα τοποθετούνται καινούργια 

ανταλλακτικά ιδίου τύπου ή συμβατά με τα υφιστάμενα, ήτοι ρουλεμάν, μηχανικά στεγανά, τσιμούχες, oring, θα 

γίνεται αν απαιτείται αλλαγή λαδιών, και αντικατάσταση πτερωτής.  

Οι εργασίες της δεύτερης επί μέρους υποομάδας περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες για τη 

διάγνωση της βλάβης, την παραλαβή του κινητήρα από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον προμηθευτή και 

η μεταφορά του σε δοκιμαστήριο του προμηθευτή/κατασκευαστή των αντλιών με δαπάνη που θα βαρύνει τον 
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Ανάδοχο. Σε αυτό θα γίνεται η αποσυναρμολόγηση του κινητήρα και θα γίνεται η επισκευή του. Αναλυτικότερα 

θα τοποθετούνται καινούργια ανταλλακτικά ιδίου τύπου ή συμβατά με τα υφιστάμενα, ήτοι ρουλεμάν, oring, θα 

γίνεται αλλαγή λαδιών, και γέμισμα άξονα στη θέση ρουλεμάν. 

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής το μηχάνημα-εξοπλισμός θα ελέγχεται προκειμένου να 

εξακριβωθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του και η επιτυχία της επισκευής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

θα περιλαμβάνονται στην Έκθεση Δοκιμής σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  

 Ημερομηνία ελέγχου  

 Τα στοιχεία του εξοπλισμού  

Για κινητήρα (τύπος κινητήρας, S/N, Pον, Ιον, U, συνφ, μήκος κινητήρα κλπ)  

 

Τα παρακάτω μετρούμενα μεγέθη για κάθε επιλεγμένο σημείο λειτουργίας: 

1) Για κινητήρα  

Απορροφούμενο ρεύμα ανά φάση (A)  

Τάση (V)  

Συντελεστής ισχύος  

Απορροφούμενη ισχύς κινητήρα Pin (KW)  

Αποδιδόμενη ισχύς κινητήρα Pout (KW)  

Αντίσταση μόνωσης κινητήρα (ΜΩ)  

2) Για Αντλία  

Μανομετρικό (bar – mYΣ)  

Παροχή (m3/h)  

 

Υπολογισμοί βαθμών απόδοσης  

Υδραυλικός βαθμός απόδοσης (%)  

Ολικός βαθμός απόδοσης (%)  

 

Λειτουργικά διαγράμματα  

Καμπύλη λειτουργίας Q (m3/h) – H (m)  

Υδραυλικού βαθμού απόδοσης η (%) – Q (m3/h)  

Αποδιδόμενης ισχύς κινητήρα Ρout (KW) – Q (m3/h)  

Στο έντυπο θα υπάρχει πεδίο για την αναγραφή του αποτελέσματος της δοκιμής καθώς και τυχόν 

παρατηρήσεων. Το κόστος για την δοκιμή την αναλαμβάνει ο ανάδοχος της προμήθειας και θα αποζημιώνεται 

από αντίστοιχο άρθρο του προϋπολογισμού της μελέτης.  

Διευκρινίζεται, ότι ανάλογα με τη φύση της βλάβης και ιδίως αν πρόκειται για μικρές αντλίες – 

κινητήρες, η εργασία επισκευής θα δύναται να γίνει από το έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Σε 
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μία τέτοια περίπτωση, θα γίνεται μόνο η προμήθεια κατάλληλων ανταλλακτικών και οι εργασίες θα εκτελεστούν 

από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β 

Στην υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια ανταλλακτικών για όλες τις δοσομετρικές 

αντλίες τύπου  PCM 350Τ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον βιολογικό καθαρισμό. Αναλυτικά τα είδη των 

ανταλλακτικών και η περιγραφή τους εμφαίνεται στα τεύχη του προϋπολογισμού της μελέτης. Όλες οι εργασίες 

αποξήλωσης του ελαττωματικού εξοπλισμού και η επανεγκατάσταση νέων ανταλλακτικών της ομάδας αυτής, θα 

εκτελεστούν από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α., το οποίο και διαθέτει την απαραίτητη 

εμπειρία και ικανότητα για την αντικατάσταση τους. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ 

Στην υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια ανταλλακτικών για διάφορα μηχανήματα τα 

οποία και διαχειρίζονται την λάσπη του βιολογικού καθαρισμού  και  την  απολύμανση – χλωρίωση  του  

βιομηχανικού  νερού   και διαιρείται περαιτέρω σε επτά επί μέρους υποομάδες.  

Στην πρώτη επί μέρους υποομάδα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά για τον φυγοκεντρικό διαχωριστή 

Flottweg Decanter Z4E-4/454. Αναλυτικά τα είδη και η περιγραφή τους εμφαίνεται στα τεύχη του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  

Στην δεύτερη επί μέρους υποομάδα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά για τον κοχλία λάσπης τύπου  

ECOTECH 4905-I. Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη: 

o Κοχλίας διαχωριστή Φ250x8mm, Βήμα 250mm, Φ76mm x 4mm, Μήκος 5500mm, Aisi 304 

o Επένδυση κοχλία διαστάσεων 5500mm x 500mm x 6mm από Υλικό HDPE 

o Σετ Κέλυφος Κοχλία και καπάκια. Πάχος κελύφους 2,5μμ, Μήκος 5500mm, Πάχος καπακιών 

2mm, AISI 304 

 

Τέλος στην τρίτη  έως  την  έβδομη   επί μέρους υποομάδα περιλαμβάνεται η προμήθεια ανταλλακτικών 

για τη μεταφορική ταινία χαρισμάτων, για  τα  στάδια  επεξεργασίας της λάσπης και για την απολύμανση – 

χλωρίωση  του  βιομηχανικού  νερού. Αναλυτικά τα είδη και η περιγραφή τους εμφαίνεται στα τεύχη του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  

Όλες οι εργασίες αποξήλωσης του ελαττωματικού εξοπλισμού και η επανεγκατάσταση νέων 

ανταλλακτικών της ομάδας αυτής, θα εκτελεστούν από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ 

Η υποομάδα αυτή αφορά την επισκευή όλων των τύπων κινητήρων πλην των αντλιών της υποομάδας Α, 

που απαρτίζουν τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού, του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και των 

πέντε (5) Ταχυδιυλιστηρίων. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για τη διάγνωση της βλάβης, την παραλαβή 

της αντλίας από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α και τη μεταφορά της σε κατάλληλο δοκιμαστήριο. Στο τελευταίο 
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θα γίνεται η περιέλιξη του και η συναρμολόγηση του. Οι τιμές μονάδος του προϋπολογισμού της μελέτης είναι 

ανάλογες της ηλεκτρικής ισχύος του κινητήρα.  

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής το μηχάνημα θα ελέγχεται προκειμένου να εξακριβωθούν τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του και η επιτυχία της επισκευής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση Δοκιμής σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  

 Ημερομηνία ελέγχου  

 Τα στοιχεία του εξοπλισμού  

Για κινητήρα (τύπος κινητήρας, S/N, Pον, Ιον, U, συνφ, μήκος κινητήρα κλπ)  

Τα παρακάτω μετρούμενα μεγέθη για κάθε επιλεγμένο σημείο λειτουργίας: 

Απορροφούμενο ρεύμα ανά φάση (A)  

Τάση (V)  

Συντελεστής ισχύος  

Απορροφούμενη ισχύς κινητήρα Pin (KW)  

Αποδιδόμενη ισχύς κινητήρα Pout (KW)  

Αντίσταση μόνωσης κινητήρα (ΜΩ)  

Όλες οι εργασίες αποξήλωσης των ελαττωματικών κινητήρων και η επανεγκατάσταση τους από και προς 

την υφιστάμενη θέση, θα εκτελεστούν από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε 

Η υποομάδα αυτή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωλήνων και εξαρτημάτων. 

Διαιρείται σε δύο επί μέρους υποομάδες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά όλες τις εγκαταστάσεις εκτός των 

ταχυδιυλιστηρίων, ενώ η δεύτερη μόνο αυτές. Στις τιμές μονάδος του προϋπολογισμού της μελέτης 

συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα τόσο η αποξήλωση του ελαττωματικού υλικού ή τμήματος του όσο και η 

προμήθεια και η εγκατάσταση νέου καθώς και κάθε μικροϋλικό που τυχόν απαιτηθεί.  

Όσον αφορά τις σωλήνες της πρώτης επί μέρους υποομάδας, θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες Aisi 304 

και να έχουν πάχος τουλάχιστον 3,4 χιλιοστά. Ανοξείδωτα από το ίδιο υλικό θα είναι και όλα τα εξαρτήματα 

πλήν των βανών που θα είναι χυτοσιδηρές, ελαστικής εμφράξεως. Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνεται ανηγμένα 

οποιοδήποτε υλικό – μικροϋλικό απαιτηθεί για την επιδιόρθωση και την κατασκευή νέου δικτύου.  

Στην δεύτερη επί μέρους υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η εγκατάσταση 

ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο στα πέντε υφιστάμενα ταχυδιυλιστήρια. Αναλυτικά τα είδη και η περιγραφή 

τους εμφαίνεται στα τεύχη του προϋπολογισμού της μελέτης. Ειδικότερα για τον εξειδικευμένο εξοπλισμό των 

εγκαταστάσεων αυτών, περιγράφονται παρακάτω τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 
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Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερής πιέσεως προς το ταχυδιυλιστήριο ανεξάρτητα από 

τη διακύμανση της εισόδου. Πρόκειται περί διαφραγματικής βαλβίδας τύπου 'Ύ" διπλού θαλάμου. 

Ρυθμίζεται έτσι ώστε στην έξοδο να δίδεται η επιθυμητή πίεση ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην 

πίεση εισόδου. 

Αποτελείται από : 

τη βαλβίδα ελέγχου τη βάνα εξόδου 

τη βαλβίδα αντεπιστροφής εξόδου 

τον πιλότο μείωσης πίεσης 

τη βαλβίδα αντεπιστροφής εισόδου 

το φίλτρο εισόδου 

τη βάνα εισόδου 
 

Το βασικό τμήμα του εσωτερικού μηχανισμού είναι ο διαφραγματικός ενεργοποιητής. Το διάφραγμα 

του ενεργοποιητή είναι μεμβράνη νεοπρενίου με πλαστικές ίνες, πολύ μεγάλης αντοχής και ελαστικότητας. 

Η διαφορά πιέσεων που δημιουργείται στους δύο θαλάμους του ενεργοποιητή μέσω του πιλότου και 

της πίεσης εισόδου θέτει σε αξονική κίνηση το μηχανισμό της βαλβίδας, επιτυγχάνοντας την αυτόματη 

λειτουργία της.  

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ ένα ανά ταχυδιυλιστήριο 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GEMAK  AS-A/Y-20 Διπλού θαλάμου 

ΔΙΑΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ DN 80 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 16 BAR 
 

 

Λειτουργία του φίλτρου 

Τα αυτόματα συστήματα OFSY της CULLIGAN ελέγχονται από οκτώ διαφραγματικές βαλβίδες, οι οποίες 

κλείνουν και ανοίγουν για να κατευθύνουν την ροή του νερού κατά τις φάσεις της κανονικής λειτουργίας, του 

αντιστρόφου ξεπλύματος και του κανονικού ξεπλύματος. Ένας ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης, ενεργοποιεί μία 

οδηγό βαλβίδα (pilot valve), η οποία ανοίγει και κλείνει τις διαφραγματικές βαλβίδες. Όταν το νερό 

κατευθύνεται με πίεση από την οδηγό βαλβίδα στην διαφραγματική βαλβίδα, η διαφραγματική βαλβίδα κλείνει. 

Όταν δεν υπάρχει πίεση, η διαφραγματική βαλβίδα ανοίγει. Κατά την κανονική λειτουργία, το ακατέργαστο 

νερό, εισέρχεται στο άνω μέρος του φίλτρου και κατεβαίνοντας διά μέσου των κλινών φιλτράνσεως, 

απαλλάσσεται από σωματίδια, ιζήματα και κολλοειδή. 

Στην συνέχεια εξέρχεται από το κάτω μέρος του πρώτου φίλτρου και εισέρχεται στο άνω μέρος του 

δεύτερου φίλτρου όπου διερχόμενο από την κλίνη φιλτράνσεως απαλλάσσεται και από τα υπολείμματα 

θολότητας που διέρρευσαν από το πρώτο φίλτρο. Όταν η μέγιστη επιθυμητή πτώση πιέσεως αναπτυχθεί εντός 

του συστήματος των δύο φίλτρων, ο διαφορικός πρεσσοστάτης δίνει εντολή στον χρονοδιακόπτη να ξεκινήσει το 

ξέπλυμα πού περιλαμβάνει, αφ' ενός μεν αντίστροφο ξέπλυμα με ροή από κάτω προς τα πάνω, αφ' ετέρου δε 

κανονικό ξέπλυμα, με ροή από πάνω προς τα κάτω. 
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Κατά την διάρκεια του αντιστρόφου ξεπλύματος, το νερό διέρχεται μέσα από τις κλίνες φιλτράνσεως, τις 

αναμοχλεύει και παρασύρει προς τα επάνω και εν συνεχεία ττρος την αποχέτευση όλες τις ανεπιθύμητες ουσίες 

πού είχαν κατακρατηθεί. Κατά την διάρκεια του κανονικού ξεπλύματος το νερό διέρχεται μέσα από τις κλίνες 

φιλτράνσεως προς τα κάτω. 
 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ 

Στην υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια ανταλλακτικών για τα τρία συστήματα 

διάχυσης αέρα που βρίσκονται εγκατεστημμένα τόσο στον υδροταμιευτήρα όσο και στο διυλιστήριο πόσιμου 

νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Όλες οι εργασίες αποξήλωσης του ελαττωματικού εξοπλισμού και η επανεγκατάσταση 

νέων ανταλλακτικών της ομάδας αυτής, θα εκτελεστούν από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., το οποίο και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για την αντικατάσταση τους. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ 

Στην υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια ανταλλακτικών για διάφορα είδη 

μηχανολογικού εξοπλισμού, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον βιολογικό καθαρισμό και δεν μπορούν να 

ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω ομάδες. Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη: 

o Ηλεκτροβάννα πυρσού καύσης βιοαερίου. Ενδεικτικού τύπου ELEFANTINI B/EFBB DN 80 με 

φλάντζες PN10. Τάση πηνίου 110 V. 

o Μανόμετρο αερίου Ενδεικτικού τύπου WIKA 632.50, Φ100, R=1/2" περιοχή μέτρησης 0-

1000mm H2O 

o Kit αναβάθμισης αντλίας CP 3152MT 430 13,5 kW. N UPGRADE KIT 

o Κάτω έδρανο κοχλία Αρχιμήδη, Lower bearing 1531A 

o Κάτω έδρανο κοχλία Αρχιμήδη, Lower bearing 1541A 

o Kit επισκευής ξέστρου απόξεσης κόσκινου για IDRASCREEN GF 6206  αποτελούμενο από 

πλευρική στεγάνωση Νο2 , ξέστρο κωδικός Νο5, Ελαστικό στοιχείο Νο. 2 και ελατήριο Νο. 2. 

o Τύμπανο εσχαρισμού ανοιγμάτων 2μ για την IDRASCREEN GF 6206 πλήρες με τα εσωτερικά 

δαχτυλίδια ενίσχυσης και πλευρικές φλάντζες για τη σύνδεση του με S/N 2055/92. 

o Δακτύλιος στεγανοποίησης για τον φυσητήρα ROBUSCHI RBS 95-106 BLOWER ενδεικτικού 

τύπου VITON 080-100-10. 

o Χιτώνιο άξονα για τον φυσητήρα θέση 37 ROBUSCHI RBS 95-106 BLOWER  

o Φλάντζα στεγανοποίησης για τον φυσητήρα ROBUSCHI RBS 95-106 BLOWER (RBS 95-106 θέση 

50 ) RB-LP90-101/C/D1. 

o Αναγόμωση με λάστιχο ρόδας δεξαμενής καθίζησης διαφόρων μεγεθών σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό της μελέτης 

Όλες οι εργασίες αποξήλωσης του ελαττωματικού εξοπλισμού και η επανεγκατάσταση νέων 

ανταλλακτικών της ομάδας αυτής, θα εκτελεστούν από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 
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Β) Ομάδα Β Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου 

 

Τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση 

και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα πληγούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και 

θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται  με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

ISO, CE κτλ.  Θα παρέχουν τις  απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την  Τεχνική  Υπηρεσία της    

Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 

Μαχαιρωτά φυσίγγια με γενική εφαρμογή σε υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα (αντοχής 120ΚΑ). Προστασία 

γραμμών ισχύος και καλωδίων μέχρι 500V, κλάσης gL. Κατασκευασμένα από κεραμικό σώμα με υψηλές 

προδιαγραφές σύμφωνα με VDE-0636. Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 400 Α. Το μέγεθος 

και ο τύπος τους θα εξαρτάται από την ονομαστική ένταση τους και εμφαίνεται αναλυτικά στον προϋπολογισμό.  

 

2. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

Οι μικροαυτόµατοι είναι εφοδιασμένοι µε θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες 

υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα. Θα είναι μονοπολικοί, διπολικοί και τριπολικοί 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Η αντοχή σε βραχυκύκλωμα θα είναι 3kA σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 

0641 .  

Η  χαρακτηριστική  καμπύλη  αυτόματης  απόζευξης  θα  είναι  τύπου  C  εκτός  αν  αναφέρεται διαφορετικά. Το 

ονομαστικό τους ρεύμα θα είναι έως 40Α. Θα καλύπτουν το πρότυπο IEC / EN 60898-1.  

Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισμένος µε σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική 

σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 10mm2 

Ενδεικτικός τύπος: ABB SH200T 

 

3. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑ 

Οι μεταγωγικοί διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ονομαστικής τάσεως 220V, δύο ή τριών θέσεων 

(Α.Ο.Χ.) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα φέρουν 

χειριστήριο κοντής λαβής και θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πόρτα πίνακα. Θα έχουν διάμετρο 22μμ. 

Θα μπορούν να δεχτούν βοηθητικές επαφές. 

Ενδεικτικός τύπος: ABB M2SS1, M3SS1 

 

4. ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 

Θα είναι διαστάσεων και μορφής όπως οι μικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό 

(duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης μόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 380V τουλάχιστον και κατάλληλοι 

για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DΙΝ-46277/3. 
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Να είναι κατάλληλοι για χειροκίνητο χειρισμό (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση) φορτίων σε τριπολική σύνδεση 

3P ονοµαστικής έντασης διακοπής έως 125Α. 

Ενδεικτικός τύπος: ABB SD200 

 

5. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων από ανωμαλίες του δικτύου 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα είναι ψηφιακός και θα λειτουργεί με μικροελεγκτή. Θα είναι ικανός να 

επιτηρεί την τάση του τριφασικού δικτύου για: 

• απώλεια μίας ή περισσότερων φάσεων ή του ουδετέρου 

• την ασυμμετρία των τριών φάσεων  

• την διαδοχή, την υπέρταση και υπόταση τους 

Ενδεικτικός τύπος χωρίς ουδέτερο: POWER ELECTRONICS PT431 

Ενδεικτικός τύπος με ουδέτερο: POWER ELECTRONICS PT432 

Ενδεικτικός τύπος μόνο για ασυμμετρία: POWER ELECTRONICS PT433 

 

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχει ζεύγος αντλιών ή τρίδυμες αντλίες για την αυτόματη εναλλαγή της 

λειτουργίας τους, με σκοπό τον ομοιόμορφο διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας. Θα μπορεί να συνδέεται με 

πρεσσοστάτες ή φλοτέρ σε υφιστάμενη βάση τύπου λυχνίας 8P ή 11P. Το πηνίο εργασίας θα μπορεί να είναι στα 

110V ή στα 230V, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα έχει τουλάχιστον 2 ΝΟ επαφές στα 10Α. 

Θα έχει ενσωματωμένη προστασία από υπερεντάσεις και από κεραυνούς. 

Ενδεικτικός τύπος για 2 αντλίες: POWER ELECTRONICS PT418 

Ενδεικτικός τύπος για 3 αντλίες: POWER ELECTRONICS PT418Τ 

 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Θα είναι στεγανοί επίτοιχοι με διάφανη πόρτα, προστασίας IP65 και κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης II. Θα είναι από 

θερμοπλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-2-11. Θα είναι ανεπηρέαστοι από 

ηλιακή ακτινοβολία UV σύμφωνα με το ISO 4892-2 method A. Θα περιλαμβάνουν ράγες για τη στήριξη 

διακοπτικού υλικού και μπλοκ κλεμμών ουδετέρου και γειώσεως με βίδες. Θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 

60670-24, EN 60439-3. 

Ενδεικτικός τύπος: MISTRAL65 ABB 

 

8. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

Οι ηλεκτροκίνητες σφαιρικές βαλβίδες (ηλεκτροβάνες) θα αποτελούνται από τη βάνα και τον κινητήρα και θα 

είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό, PN16. Θα φέρουν εσωτερικό σπείρωμα από ½ ins έως 1 ins, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό.  Θα είναι διαθέσιμες για θερμοκρασίες από -10°C χωρίς θερμαντική αντίσταση, έως 100°C. 
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Ο κινητήρας θα είναι ON-OFF. Η βάνα θα συνοδεύεται από κινητήρα 24V ή 230 VAC, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

της Υπηρεσίας. Ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP54. 

Ενδεικτικός τύπος βάνας: Belimo R20.. 

Ενδεικτικός τύπος κινητήρα: LR230A-S 

 

8. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

α. Ο θερµοµαγνητικός διακόπτης θα προστατεύει τον κινητήρα από: υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης. 

• υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. 

• στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται. 

• λόγω διακοπής της τάσης μιας φάσης. 

β. Θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής ΙΙΙ σύμφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

• τάση μόνωσης: τουλάχιστον 500V, ΑC. 

• Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 10kA 

• κλάση μόνωσης: C/VDΕ 0110. 

• περιοχή και κλίμακα ρύθμισης: να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κυκλώματος. 

• μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40° C. 

Ο Θερµοµαγνητικός θα οδηγεί σε απόζευξη του κυκλώματος και  θα είναι εφοδιασμένος µε διακόπτη µε θέσεις 

0-1. Θα μπορεί να δεχτεί βοηθητικές επαφές θέσεως και σφάλματος τόσο με εμπρόσθια, όσο και με πλαϊνή 

τοποθέτηση. 

Ενδεικτικός τύπος ABB σειρά MS116. 

 

10.  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ (PEΛΕ) ΕΩΣ 75kW (AC-3) 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, 

ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να 

συμφωνούν µε τους κανονισμούς UL/JIS. Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 

μέχρι 690V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση 

μόνωσης θα είναι 1000 VAC (50/60 Hz). Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 VAC ή DC. 

Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικό κλίκα (ΤΗ). 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής έντασης από 9 έως 140 A (AC3). Θα διατίθενται σε 3 

πόλους. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,10 της 

ονοµαστικής τάσης. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα 

εκατομμυρίων χειρισμών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55°C. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι δυνατή η στήριξη τους 

µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης. 
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Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών επαφών μετωπικά ή πλευρικά, θερμικούς 

ηλεκτρονόμους υπερφόρτισης, καθώς επίσης και μπλοκ χρονικών επαφών. 

Ενδεικτικός τύπος ηλεκτρονόμου : ΑΒΒ AF09 έως AF190 ανάλογα της ισχύος 

Ενδεικτικός τύπος θερμικού: ΑΒΒ TF42 έως TF96 ανάλογα της ισχύος και τον ηλεκτρονόμο. 

Διευκρινίζεται ότι οι προσφερόμενοι ηλεκτρονόμοι και θερμικά θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρείας, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμός τους. 

 

11. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V DC  

Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό συνεχούς λειτουργίας με δυνατότητα τροφοδότησης ανεξάρτητων συσκευών με 

24V DC (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής). Η έξοδος δικτύου θα είναι σταθεροποιημένη στα 27 V DC με 

δυνατότητα μέγιστου ρεύματος 2Α. 

Θα παρέχει συνεχώς τροφοδοσία σε εξωτερικές συσκευές με ενσωματωμένο τροφοδοτικό όσο υπάρχει τάση 

δικτύου, ενώ όταν αυτή διακοπεί, θα τροφοδοτεί τις εξωτερικές συσκευές από την ενσωματωμένη μπαταρία. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 85-265V AC/50-60HZ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 163 VA 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2x12V/7Ah (Δεν συμπεριλαμβάνονται) 

ΕΞΟΔΟΣ Δίκτυο: 27V DC / 2A (μέγιστο) , μπαταρία: 24V / 

2A (μέγιστο) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Από υπερφόρτιση, πλήρη αποφόρτιση και 

βραχυκύκλωμα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LED Κόκκινο LED δικτύου/φόρτισης μπαταρίας, 

πράσινο LED ενεργοποίησης εξόδου 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 24 ώρες 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (με μέγιστο φορτίο) 3 ώρες 

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ REMOTE 6-30V DC / 1,5mA (μέγιστο) 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ IP 42 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 55015, EN 61547, EN 60950-1, EN 61000-3-2, 

EN 61000-3-3 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 έως 40 oC 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ μέχρι 95% 

 

Ενδεικτικός τύπος: OLYMPIA ELECTRONICS GR24/24-1 

 

12. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
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Οι διακόπτες διαρροής θα χρησιμοποιηθούν για προστασία και έλεγχο κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς τη γη 

εναλλασσόμενου ρεύματος. Θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα IEC/EN 61008. Θα είναι διπολικoί ή τετραπολικοί 

και ονομαστικής εντάσεως σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Το ρεύμα διαρροής θα είναι 30mA.  

Ενδεικτικός τύπος: ΑΒΒ FH200 

 

13. ΦΛΟΤΕΡ  

Πλωτήρας (φλοτέρ) διακόπτης on-off κατάλληλος για διακοπή η επαναλειτουργία συσκευής ανάλογα µε την 

στάθμη του ύδατος. Οι υπό προμήθεια πλωτήρες θα είναι κατάλληλοι για αντλιοστάσια αποχέτευσης η 

δεξαμενών ύδρευσης, ονοµαστικής τάσης 230V, έντασης 10 Α και πίεσης 10bar με καλώδιο 5 μέτρων. 

Θα απαιτηθούν δύο τύποι φλοτέρ. Ο ένας τύπος θα είναι φλοτέρ νερού IP68 με καλώδιο PVC 5 μέτρων. Ο 

δεύτερος τύπος θα είναι φλοτέρ λυμάτων IP68 με καλώδιο νεοπρενίου 5 μέτρων.  

Ενδεικτικός τύπος νερού: VEMER KEY 5 

Ενδεικτικός τύπος λυμάτων: VEMER MAC3-5 

 

14.   ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ 

Θα  μπορεί να ελέγχει τη στάθμη της δεξαμενής σε περιπτώσεις που αυτή έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον 

πίνακα της αντλίας. Συνδέεται με φλοτέρ τύπου μπίλιας. Η επαφή του ρελέ οπλίζει όταν η στάθμη της δεξαμενής 

είναι χαμηλή και η επαφή του φλοτέρ βραχυκυκλωμένη. Αντίθετα το ρελέ ξεοπλίζει όταν η δεξαμενή είναι 

γεμάτη και η επαφή του φλοτέρ ανοικτή. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία μέγιστη τάση επαφών 

φλοτέρ 

230V AC / 50Hz 24V AC 

Ρελέ εξόδου Μίας μεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC 

cat. AC1 

Ενδείξεις  POWER ON και RELAY ON 

Προστασία Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) 

Καλώδιο σύνδ. φλοτέρ Διατομή 2,5mm2 min, μέγιστο μήκος 3km 

Βάση σύνδεσης Τύπου λυχνίας, 8Ρ η 11Ρ 

Κατηγορία προστασίας ΙΡ 41 

Θερμοκρασία λειτουργίας    -20° ως +50° C 

 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT417 

 

15.    ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στάθμης αγώγιμων υγρών σε δεξαμενές και γεωτρήσεις. Συνδέεται με 

ηλεκτρόδια κρεμαστού τύπου. Η λειτουργία του βασίζεται στην μέτρηση της μεταβολής της αντίστασης ανάμεσα 
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στα ηλεκτρόδια. Το ρελέ ενεργοποιείται όταν η στάθμη του υγρού φτάσει στο πάνω ηλεκτρόδιο και 

απενεργοποιείται όταν η στάθμη πέσει κάτω από το μεσαίο ηλεκτρόδιο. 

Το κατώτερο από τα τρία ηλεκτρόδια χρησιμεύει ως αναφορά και μπορεί να αντικατασταθεί από τη γείωση όταν 

η δεξαμενή είναι μεταλλική. Η χρήση ασφαλούς χαμηλής εναλλασσόμενης τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων 

αποτρέπει το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης. Η σύνθετη αντίσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων θα πρέπει να είναι 

μικρότερη από 20kΩ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία 230V AC / 50Hz 

Μέγιστη αντίσταση υγρού 20 kΩ 

Μέγιστη τάση ηλεκτροδίων 24VAC 

Ρελέ εξόδου Μίας μεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 

Ενδείξεις  POWER ON και RELAY ON 

Προστασία Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) 

Καλώδια σύνδ. ηλεκτροδίων Διατομή 1 - 2,5mm2 , μέγιστο μήκος 500m 

Βάση σύνδεσης Τύπου λυχνίας, 8p η 11p 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20° ως +50° C 

 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT414 

 

16. ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 2 ΧΡΟΝΩΝ 

Χρησιμοποιείται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική διαδικασία OFF-ON σε διαφορετικούς χρόνους. 

Η λειτουργία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας, οπότε το ρελέ παραμένει απενεργοποιημένο για 

χρόνο Τ1 (ρυθμιζόμενο από την πρόσοψη) και στη συνέχεια οπλίζει για χρόνο Τ2 (επίσης ρυθμιζόμενο από την 

πρόσοψη). Η λειτουργία επαναλαμβάνεται για όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία 230V AC / 50Hz 

Ρελέ εξόδου Μίας μεταγωγικής επαφής 10Α / 250V 

AC cat. AC1 

Ενδείξεις led RELAY ON 

Προστασία Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) 

Βάση σύνδεσης Τύπου λυχνίας, 8Ρ η 11Ρ 

Κατηγορία προστασίας ΙΡ 41 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20° ως +50° C 

 

18PROC003623379 2018-08-31



Ενδεικτικός τύπος:  POWER ELECTRONICS PT441 ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15 sec  

Ενδεικτικός τύπος:  POWER ELECTRONICS PT442 ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 sec 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT444 ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15 min  

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT445 ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 min 

 

 

17. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ  

Θα είναι κατάλληλος για διατάξεις αυτοματισμού για την εκκίνηση τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. Θα 

παρέχει επαφές για την απευθείας όπλιση των ρελέ του αστέρα, του τρίγωνου και του κύριου ρελέ. Επιπλέον θα 

διαθέτει επαφές για άμεση σύνδεση των μπουτόν start και stop καθώς και διακόπτη αυτόματης λειτουργίας, 

αντικαθιστώντας έτσι όλο τον ηλεκτρολογικό αυτοματισμό εκκίνησης. Θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε 

βάση τύπου λυχνίας. 

Θα λειτουργεί σαν κανονικό χρονικό καθυστέρησης (3-30 sec) για την μεταγωγή από τον αστέρα στο τρίγωνο 

μετά από εντολή είτε των μπουτόν, είτε του διακόπτη Αυτόματης λειτουργίας. Ο εκκινητής δύο χρόνων 

παρεμβάλλει επιπρόσθετα χρόνο 20-300 ms (Transition time), μεταξύ της λειτουργίας του αστέρα και του 

τριγώνου. Έτσι αποφεύγεται η μαγνητική σύζευξη των ρελέ ισχύος κατά την μεταγωγή και εξασφαλίζεται η μη 

ταυτόχρονη όπλισή τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (DELAY SET) 3 - 30 sec 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (TRANSITION SET) 20 - 300 msec (μόνο στο PT429) 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V AC / 50Hz 

ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ Δυο ανεξάρτητα, μίας μεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC 

cat. AC1 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  POWER ON και RELAY ON 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) 

ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τύπου λυχνίας, 8Ρ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ 41 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20° ως +50° C 

 

Ενδεικτικός τύπος:  POWER ELECTRONICS PT428 ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ  

Ενδεικτικός τύπος:  POWER ELECTRONICS PT429 ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ 

 

18. OΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (soft starters)  
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Χρησιμοποιούνται σε κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, για μείωση των ρευμάτων εκκίνησης καθώς και των 

μηχανικών δονήσεων που προκύπτουν από την εκκίνηση ή το σταµάτηµα ενός κινητήρα, στη γραµµή 

παραγωγής. Θα έχουν τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική τάση μόνωσης 600V 

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας κινητήρα 208...600V 

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας εκκινητή 100...240V ac ή 24V dc 

Ρεύμα εκκίνησης 4 x Ονομαστικού ρεύματος για 6s 

Αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα 10 (4 x Ονομαστικού ρεύματος για 6s) 

Με ψύξη ανεμιστήρα 20 (4 x Ονομαστικού ρεύματος για 6s) 

Συντελεστής ασφαλείας 100 % 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -25°C έως +60°C 

Μέγιστο υψόμετρο 4000m 

Βαθμός προστασίας   IP 20 

Έξοδοι ρελέ Για ένδειξη λειτουργίας Ωμικό 

φορτίο 

240V, 2A 

 

Ενδείξεις On/Ready Αναβοσβήνει: Παρουσία τάσης στο βοηθητικό 

κύκλωμα (On) 

Σταθερό: Παρουσία τάσης στο κύκλωμα ισχύος. Έτοιμο 

για εκκίνηση (Ready) 

Ενδείξεις Run/TOR Αναβοσβήνει: Παρουσία τάσης στην έξοδο. Λειτουργία 

(Run) 

Σταθερό: Ολοκλήρωση ράμπας εκκίνησης (TOR) 

Ράμπα επιτάχυνσης 1-10s 

Ράμπα επιβράδυνσης 0-20s 

Περιοχή ρύθμισης τάσης 40-70% της ονομαστικής τάσης 

 

 Ενδεικτικός τύπος ομαλού εκκινητή: ABB  PSR37 

 

19. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι ημερήσιος, μονοφασικός 220V/50Ηz με ικανότητα 10A. Θα είναι  προγράμματος µε 

ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθμισης 1/4 ώρας και αυτονομία 200 ώρες. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος 

για τοποθέτηση σε ράγα εντός του πίνακα. 

Ενδεικτικός τύπος : ABB AT1-R 
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20. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ GSM 

Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε ηλεκτρικό πίνακα. Ο χειριστής θα δύναται με το κινητό του 

τηλέφωνο, μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS ή αναπάντητων κλήσεων να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την 

λειτουργία του αντλιοστασίου από οποιαδήποτε απόσταση. Αμέσως μετά το χειρισμό λαμβάνει μήνυμα 

επιβεβαίωσης μέσω SMS. Επίσης ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης της αντλίας (π.χ. πτώση θερμικού). 

Η συσκευή θα δέχεται κάρτα SIM για να ενεργοποιηθεί. Θα είναι προγραμματισμένη και το μόνο που χρειάζεται 

να κάνει ο χειριστής είναι να δηλώσει τον ή τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των χειριστών της συσκευής 

με την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος. Θα έχει τροφοδοτικό και εξωτερική κεραία GSM. 

Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τηλεχειρισμός με επιβεβαίωση σε κάθε είδους αντλιοστάσια άρδευσης και 

ύδρευσης, ανεξαρτήτως της ισχύος και του είδους των αντλιών. 

Η συνήθης σύνδεση με τον πίνακα του μοτέρ της αντλίας θα γίνεται έτσι ώστε ο τηλεχειρισμός GSM να 

λειτουργεί παράλληλα με τα μπουτόν START-STOP του πίνακα. Εναλλακτικά θα μπορεί να συνδεθεί με τον 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ του πίνακα . 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

MODEM Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  230VAC / 50Hz, μέγιστη κατανάλωση 10W 

ΚΕΡΑΙΑ Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz 

ΕΙΣΟΔΟΙ Δύο (2) είσοδοι ψυχρής επαφής 

ΕΞΟΔΟΙ Δύο (2) έξοδοι relay (230V / 10A - AC1) 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μία ενδεικτική Led κατάστασης λειτουργίας του Modem 

(MT812) 

ΒΑΣΕΙΣ Τύπου λυχνίας 11p 

 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS MT812 

 

21. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ  

Θα είναι κατάλληλο για το αυτόματο γέµισµα δεξαμενής νερού στην οποία δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου, από 

αντλία που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Θα αποτελείται από δύο βασικά τµήµατα, τον πομπό 

στη δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου. Ο πομπός ανιχνεύει την στάθμη της δεξαμενής και 

ανάλογα στέλνει προς την αντλία εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη 

διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής. Η εμβέλεια του συστήματος θα ξεπερνά τα 10km, µε 

καλή οπτική επαφή. 

Η τροφοδοσία του πομπού θα εξασφαλίζεται από ηλιακό πάνελ που φορτίζει την ενσωµατωµένη μπαταρία του. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει τον πομπό, τον δέκτη με το τροφοδοτικό του, το ηλιακό πάνελ, το φλοτέρ στάθμης, 

την μπαταρία, τις κεραίες με την βάση τους και τις καλωδιώσεις τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ V.H.F. 

ΙΣΧΥΣ ΠΟΜΠΟΥ 500 mW 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ F.S.K. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ±2,5 KHz 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΕΚΤΗ 0,3μν (12db sinad) 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΟΜΠΟΥ 12V DC 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΤΗ 230V AC / 50Hz 

ΚΕΡΑΙΑ AT36 Τύπου Ground Plane 

ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τύπου λυχνίας, 11p 

ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ RELAY: N.O., 10A / 250V AC cat. AC1 (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 

 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT630 

 

22. ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκετε σε αρκετά 

χιλιόμετρα απόσταση. Θα λαμβάνει και αποκωδικοποιεί τις εντολές του πομπού με αποτέλεσμα να 

ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται το Ρελέ του τροφοδοτικού. 

Ενδεικτικός τύπος: POWER ELECTRONICS PT612 

 

23. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)  

Χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση των στροφών ασύγχρονων κινητήρων. Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση 

εντός ηλεκτρικού πίνακα. Θα φέρουν ενσωματωμένο φίλτρο στην είσοδο. Από τα 0,37kW έως και τα 11 kW θα 

έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά. 

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τριφασικοί AC 400 V μετατροπείς 

Χαρακτηριστικά γραμμής παροχής 

Περιοχή τάσης 380 V to 480 V AC 

 (Ανοχή: -15 % to +10 %) 

47 Hz to 63 Hz 

Για τάση / συχνότητα παλμοσειράς μεγαλύτερη από 400 V / 4kHz. 

μειώνεται το διαθέσιμο ρεύμα εξόδου 

Κατηγορία υπέρτασης EN 60664-1 Category III 
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Επιτρεπτές διατάξεις 

παροχής 

TN, TT, IT **, TT earthed line 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

0 °C to 40 °C: χωρίς υποβιβασμό ρεύματος  

40 °C to 60 °C: με υποβιβασμό ρεύματος 

Βαθμός προστασίας IP 20 

Μέγιστο επίπεδο 

υγρασίας 

95% (non-condensing) 

Υψόμετρο λειτουργίας Έως 4000 m από την επιφάνεια της θάλασσας 

Περιβαλλοντολογικές 

τάξεις 

Τάξη ρύπανσης: 3S2 

Τάξη αερίων: 3C2 (SO2, H2S) 

Τάξη κλίματος: 3K3 

 

Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS SINAMICS V20 

 

Σε κινητήρες μεγαλύτερης ισχύος, δηλαδή από τα 11kW και επάνω θα χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές στροφών 

ενδεικτικού τύπου ABB ACS580. Θα διαθέτουν ενσωματωμένο φίλτρο EMC κατηγορίας C2 και τουλάχιστον 9 

προγραμματιζόμενα σενάρια λειτουργίας. Θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση 3 φάσεις, UN 380 έως 480 V, +10%/-15 

Συχνότητα 50/60 Hz ±5% 

Συντελεστής άεργου ισχύος cosφ = 0.98 

Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 98% 

Σύνδεση κινητήρα 

Ισχύς 0 έως UN, 3 φάσεις 

Συχνότητα 0 έως 500 Hz 

Motor control Scalar and vector control 

Torque control Torque step rise time: 

i <10 ms with nominal torque 

Non-linearity: 

± 5% with nominal torque 

Speed control Static accuracy: 

20% of motor nominal slip 

Dynamic accuracy: 

1% seconds with 100% torque step 

Συμμορφώσεις 
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CE 

    Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 61800-5-1: 2007  

    Machinery Directive 2006/42/EC, EN 61800-5-2: 2007  

    EMC Directive 2004/108/EC, EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 

    RoHS directive 2011/65/EU 

    ACS580-07 (R10-R11) CE  

Quality assurance system ISO 9001 and Environmental system ISO 14001 

Waste electrical and electronic equipment directive (WEEE) 2002/96/EC  

RoHS directive 2011/65/EU 

EAC 

EMC σύμφωνα με το πρότυπο EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 

Συνθήκες λειτουργίας 

Θερμοκρασία -15 έως +55 °C.  

Υψόμετρο Έως 4.000 μ 

Σχετική υγρασία 5 έως 95% 

Βαθμός προστασίας IP21 

 

24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)  

Θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προστατεύσει τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του διυλιστηρίου 

πόσιμου νερού και θα έχει τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος συσκευής Online 

Παρεχόμενη ισχύς (VA) 1.000VA 

Παρεχόμενη ισχύς (Watt) 700W 

Waveform output Sine Wave 

Είσοδος (φάση) One phase (1PH) 

Έξοδος (φάση) One phase (1PH) 

Αυτονομία σε full load (λεπτά) 14 

Αυτονομία σε half load (λεπτά) 32 

Χρόνος επαναφόρτισης 3 ώρες 

Extra μπαταρίες Μέχρι 10  

Σύνδεση RS-232 

Τοποθέτηση Ελεύθερο και σε rack 

 

Ενδεικτικός τύπος: APC SMART UPS SURT1000XLI 1000VA ON LINE 
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25. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  

  Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος, θα είναι τριπολικοί κλειστού τύπου. Θα φέρουν ενσωματωμένη μονάδα 

θερμομαγνητικής προστασίας με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά. Θα έχουν ονομαστικό ρεύμα 

160A και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 36kA. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μέγεθος 160A 

Πόλοι 3 

Ονομαστική τάση λειτουργίας, Ue (AC) 50-60 Hz 690V 

(DC) 500V 

Ονομαστική τάση μόνωσης, Ui 800V 

Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση, Uimp 8kV 

Τύπος Σταθερός, 

βυσματωτός 

Ονομαστική ικανότητα απόζευξης μέγιστου βραχυκυκλώματος Icu στα 380 

V 50-60 Hz (AC) σύμφωνα με IEC 60947-2 
36kA 

Ονομαστική ικανότητα απόζευξης βραχυκυκλώματος σε λειτουργία Ics 

στα 380 V 50-60 Hz (AC) σύμφωνα με IEC 60947-2 
100% kA 

Ονομαστική ικανότητα ζεύξης βραχυκυκλώματος Icm στα 380 V 50-60 Hz 

(AC) σύμφωνα με IEC 60947-2 
75.6 kA 

Ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με NEMA-AB1στα 480 V 50-60 Hz (AC) 

σύμφωνα με IEC 60947-2 
30 kA 

Κατηγορία χρήσης (IEC 60947-2) A 

Πρότυπα αναφοράς IEC 60947-2 

Στήριξη σε ράγα DIN DIN EN 50022 

Αριθμός μηχανικών χειρισμών 25.000 

Μηχανικοί χειρισμοί την ώρα 240 

 

Ενδεικτικός τύπος: ABB TMAX XT1N1R160 

 

26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC)  

 Στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας τόσο στο διυλιστήριο όσο και στον βιολογικό καθαρισμό, βρίσκονται 

εγκατεστημένα και σε λειτουργία συστήματα χειρισμού και εποπτείας μηχανημάτων και εξοπλισμού 

επεξεργασίας του πόσιμου νερού και των λυμάτων αντίστοιχα. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από 

απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (AKE), τα οποία και μεταφέρουν εντολές και ενδείξεις από και προς τα 
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μηχανήματα, στο σύστημα SCADA. Το τελευταίο αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος και φέρει 

εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό απεικόνισης και χειρισμού των εγκαταστάσεων. Τα ΑΚΕ αποτελούνται από 

προγραμματιζόμενους ελεγκτές με επεξεργαστή(PLC), κάρτες εισόδων-εξόδων και κατάλληλα τροφοδοτικά.  

 Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στα ΑΚΕ είναι ηλεκτρονικός, ευαίσθητος σε αυξομειώσεις του 

ηλεκτρικού ρεύματος και εκτεθειμένος σε οξειδωτικό περιβάλλον που επικρατεί στις εγκαταστάσεις. Για το λόγο 

αυτό, η Υπηρεσία επιθυμεί την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τα οποία και θα μπορούν να αντικαταστήσουν 

άμεσα τμήμα του εξοπλισμού που ανά πάσα στιγμή να υποστεί βλάβη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

υλικά τα οποία είτε θα είναι ιδίου τύπου, είτε θα είναι πλήρως συμβατά και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά 

με τα υφιστάμενα συστήματα. Η αντικατάσταση τους δε, δεν θα επιβάλει σε καμία περίπτωση την τροποποίηση 

της υφιστάμενης εγκατάστασης των ΑΚΕ. 

 Επί του παρόντος, τα δύο υφιστάμενα συστήματα αποτελούνται από ΑΚΕ τα οποία φέρουν εκτός των 

άλλων των κάτωθι εξοπλισμό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Κεντρική μονάδα αυτοματισμού οικογένειας SIEMENS SIMATIC S7-300, CPU 313C με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- COMPACT CPU WITH MPI, 

- Διαθέτει τις εξής εισόδους και εξόδους24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 

-3 FAST COUNTERS (30 KHZ), 

-Τροφοδοσία 24V DC POWER SUPPLY, 

-Μνήμη 128 KBYTE 

 Κάρτα επικοινωνίας δικτύων PROFIBUS τύπου SIEMENS SIPLUS READY CP 342-5 

BASED ON 6GK7342-5DA03-0XE0 προκειμένου να συνδεθεί ο κεντρικός ελεγκτής στο δίκτυο με τους υπόλοιπους 

ελεγκτές και στο SCADA 

 Κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων τύπου SIEMENS SIPLUS S7-300 SM321 6ES7321-1BH02-0AA0 

 Κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων τύπου SIEMENS SIPLUS S7-300 SM322 6ES7322-1BF01-0AA0 

 Κάρτες 8 αναλογικών εισόδων τύπου SIEMENS SIPLUS S7-300 SM331 6ES7331-1KF02-0AB0 

 Κάρτες 8 αναλογικών εισόδων με υποστήριξη πρωτοκόλλου HART τύπου SIEMENS SIPLUS SM332 

6ES7331-7TF01-0AB0 

 Τροφοδοτικά σταθεροποιημένα 24VDC/5A τύπουSIEMENS SITOP PSU100S 24 V/5A 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσκομίσει υλικά, τα οποία δεν είναι συμβατά με τον ήδη εγκατεστημένο 

εξοπλισμό, αυτά δε θα γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης 

Η παράδοση των μηχανημάτων/εξοπλισμού θα γίνει από τον Ανάδοχο τμηματικά στις εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τα παραγγελθέντα υλικά το αργότερο τρεις ημέρες μετά από 

την παραγγελία.  
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 Λόγω της κρισιμότητας των εγκαταστάσεων, και όσον αφορά την Ομάδα Α των υλικών θα πρέπει ο 

ανάδοχος να εκκινήσει τις απαραίτητες εργασίες επισκευής του ελαττωματικού εξοπλισμού (παραλαβή του 

εξοπλισμού προς επιδιόρθωση, κτλπ) εντός χρονικού διαστήματος 24 ωρών από την ημερομηνία της 

ειδοποίησης του από την Υπηρεσία, προκειμένου να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 5ο 

Χρονική διάρκεια 

 Η προμήθεια και η παράδοση των υλικών/εξοπλισμού στη Δ.Ε.Υ.Α.Α θα εκτελείται για χρονικό διάστημα 

των ετών 2018 και 2019, ή νωρίτερα όταν εξαντληθεί η δαπάνη όλων των ομάδων του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 

Άρθρο 6ο 

Προϋποθέσεις 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στον συνοπτικό 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. 

β) Για την εξακρίβωση της καταλληλότητας του εκάστοτε προμηθευτή – εγκαταστάτη, των υλικών της 

ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει ο τελευταίος να διαθέτει κατάλληλο επίπεδο εμπειρίας σε προμήθεια ή/και εγκατάσταση 

εξοπλισμού, αποδεικνυόμενο με αντίγραφα συμβάσεων, πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης, βεβαιώσεις οριστικής 

παραλαβής, παραστατικών κ.α που έχουν εκτελεστεί ή εκδοθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Το σύνολο του 

οικονομικού αντικειμένου όλων των παραπάνω, θα πρέπει να ξεπερνά τις 100.000€ χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..    

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

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

 

 

    ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ          ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΧΗΜΙΚΟΣ 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 Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και  Ηλεκτρολογικού  Υλικού  Βιομηχανικού  

τύπου ΕΕΛ – Διυλιστηρίου _ Ταχυδιυλιστηρίων ΔΕΥΑΑ» προϋπολογισμού 342.232,26  ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.24%. 

β) Τόπος παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων 

τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξη λεπτών (342.232,26  €), 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». 

18PROC003623379 2018-08-31



 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». 

 

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. 

 

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:   

 Για  την ομάδα  Α Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού με α/α 

63536 απαιτείται εγγύηση ύψους  το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 3520,00€ ,  

 Για την ομάδα  Β)  Ηλεκτρολογικό Υλικό Βιομηχανικού Τύπου με α/α 63537  απαιτείται εγγύηση 

ύψους ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή 2% επί του συνόλου του προϋπολογισμού 

των ειδών που επιθυμεί να προσφέρει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας. 

 Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, 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 σε ποσοστό 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 του προμηθευτή, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

 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 στο άρθρο 25 της διακήρυξης. 
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  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 

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, και την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως οριστικού μειοδότη,  θα προσκληθεί για 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, 

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 παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται 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 
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Δ.Ε.Υ.Α.Α., ή από ανωτέρα βία, κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  9 

 
 Ο κάθε διαγωνιζόμενος που ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά για το τμήμα του διαγωνισμού που 

έχει λάβει α/α 63536 θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προς δημοπράτηση ειδών, ενώ 

όποιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το τμήμα του διαγωνισμού όπως αποτυπώθηκε στο με α/α 63537 

πεδίο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μπορεί να υποβάλει προσφορά για όποιο είδος επιθυμεί, αρκεί μόνον να προσφέρει 

ολόκληρη τη ποσότητα του είδους αυτού. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών 

οποιασδήποτε ομάδας, δε θα γίνουν αποδεκτές.  

 
ΑΡΘΡΟ  10 

 
 Ως χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας για όλα τα υπό προμήθεια υλικά, ορίζονται οι 24 μήνες από την 

παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  11 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ Φ.Π.Α. συμβατική αξία 

της προμήθειας, ήτοι: 

 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π.  
(Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

 Το ποσό ύψους 0,06% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της παρακράτησης αυτής, 
κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

Οι κρατήσεις υπέρ της Α.Ε.Π.Π. και υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή στο 
σύνολό τους. 

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). 

Επειδή πιθανολογείται ότι θα προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, το συνολικό τμήμα της σύμβασης 

που κατακυρώθηκε στο κάθε συμμετέχοντα μεταφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής προμήθειας, 

το οποίο έπειτα αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής του στα έξοδα δημοσιεύσεων στις εφημερίδες. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

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

 

    ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                           ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                           Αλεξανδρούπολη: Ιούλιος 2018 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 
Α) Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ / 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ανά Μ.Μ 

Συνολική τιμή 
σε € 

Α. Επισκευή αντλιών FLYGT         
  

Α1. Επισκευή υδραυλικού μέρους αντλιών 
FLYGT 

        

  

1   
Προμήθεια Kit 
αναβάθμισης αντλίας CP 
3152MT 430 13,5 kW  

N UPGRADE KIT 
Τεμά
χιο 

1 1.970,00 1970 

2 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Τύπος 
Τεμά
χιο 

1 2.000,00 2000 

CP3152 MT-430 
13,5kW 
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3 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

1 

1.300,00 1300 

CP3085 MT-432 
2kW 

  

4 

  

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

1 

1.300,00 1300 

  
CP3102 MT-430 

3,1kW 
  

5 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

1 

2.000,00 2000 

 CP3152.181 MT 
9kW 
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6 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 

1.300,00 1300 

CP3127 MT-430 
5,9kW 

  

7 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 

2.000,00 2000 

NP 3153.181 MT-
430 13,5kW 

  

8 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 

1.300,00 1300 

 CP3075.181 HT 
2.4kW 
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9 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Ενδεικτικός 
Τύπος 

Τεμ 

1 

1.300,00 1300 

CP3085.183 MT 
2kW 

  

10 
42124000-

4 

Προμήθεια Basic repair 
kit (ρουλεμαν, μηχανικα 
στεγανα, τσιμούχες, 
oring), Αλλαγη λαδιών, 
Αντικατάσταση 
πτερωτής 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 

1.300,00 1300 

 CP3127.181 MT 
5.9kW 

  

11 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης 
αντλίας 

  
Τεμά
χιο 

4 270 1080 

12 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

FP 3153 MT  
13,5KW 

ΤΕΜ. 1 2.000,00 2000 

13 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

FP 3153 MT  
10KW 

ΤΕΜ. 1 2.000,00 2000 

14 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

NP 3085 MT 2KW ΤΕΜ. 1 1.300,00 1300 

15 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

FP 3127 HT 
5,9KW 

ΤΕΜ. 1 1.300,00 1300 

16 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

DS 3057 MT 
2,4KW 

ΤΕΜ. 1 1.300,00 1300 

17 
42124000-
4 

Προμήθεια Basic repair 
kit 

SR 4650 SF 5,5KW ΤΕΜ. 1 2.100,00 2100 

Α2.  Επισκευή ηλεκτρικού μέρους αντλιών 
FLYGT 
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1 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Τύπος 
Τεμά
χιο 

2 

1.400,00 2800 

CP3152 MT-430 
13,5kW 

  

2 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

2 

600 1200 

CP3085 MT-432 
2kW 

  

3 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

2 

600 1200 

CP3102 MT-430 
3,1kW 

  

4 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

 Τύπος 
Τεμά
χιο 

2 

950 1900 

 CP3152.181 MT 
9kW 
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5 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

2 

600 1200 

CP3127 MT-430 
5,9kW 

  

6 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

2 

1.400,00 2800 

NP 3153.181 MT-
430 13,5kW 

  

7 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

2 

600 1200 

 CP3075.181 HT 
2.4kW 

  

8 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

2 

600 1200 

CP3085.183 MT 
2kW 
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9 
42124000-

4 

Προμήθεια υλικών 
επαναπεριέλιξης, 
ρουλεμαν, oring, 
λαδιών, γέμισμα άξονα 
στη θέση ρουλεμάν 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

2 

950 1900 

 CP3127.181 MT 
5.9kW 

  

10 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης 
κινητήρα αντλίας και 
έλεγχος αντλίας στο 
δοκιμαστήριο 

  
Τεμά
χιο 

2 800 1600 

  
  

        

B. Ανταλλακτικα δοσομετρικών αντλιών 
PCM      

  

1 
42124000-

4 

Θάλαμος απορρόφησης 
κραδασμών για 
δοσομετρικές αντλίες -
350Τ 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 
356,72 356,72 

U & H - 350T   

2 
42124000-

4 

Βαλβίδα ασφαλείας 
υπερπίεσης για 
δοσομετρικές αντλίες -
350Τ 

Ενδεικτικός 
Τύπος Τεμά

χιο 

1 
331,24 331,24 

Η & U - 350T   

3 
42124000-

4 
Στάτορας 4515 28590 

Part Number 
77748 1765 

Τεμά
χιο 

1 450,26 450,26 

4 
42124000-

4 
ROD RING 

Part Number 
12489 036 

Τεμά
χιο 

1 49,66 49,66 

5 
42124000-

4 
Pin - item 21 

Part Number 
12154 026 

Τεμά
χιο 

1 25,03 25,03 

6 
42124000-

4 
Stop ring - item 23 

Part Number 
12152 014 

Τεμά
χιο 

1 59,96 59,96 

7 
42124000-

4 
Sheath - item 3 

Part Number 
12204 179 

Τεμά
χιο 

1 59,53 59,53 

  
  

        

18PROC003623379 2018-08-31



Γ. Ανταλλακτικά εξοπλισμου διαχείρισης 
λάσπης 

        

  

Γ1. Ανταλλακτικά φυγοκεντρικού 
διαχωριστή 

        

  

1 
42124000-

4 

Σετ άξονα εισόδου στο 
διαφορικό του 
φυγοκεντρητή 

  
Τεμά
χιο 

2 1.950,00 3900 

2 
42124000-

4 
Άξονας διαφορικου   

Τεμά
χιο 

2 650 1300 

3 
42124000-

4 
Κοντρόλερ ρύθμισης 
ροπής 

flottweg TEM 2 1.050,00 2100 

4 
42124000-

4 
Κασέτες επαφών 
εισόδου 

  ΤΕΜ 2 200 400 

5 
42124000-

4 
UPS φυγόκεντρου   ΤΕΜ 2 2.000,00 4000 

6 
50511100-

1 
Προληπτική συντήρηση 
3τίας & αν/κα 

  ΤΕΜ 2 2.800,00 5600 

Γ2. Ανταλλακτικά κοχλία λάσπης          
  

1 
42124000-

4 
Κοχλίας διαχωριστή 
Φ250x8mm 

  
Τεμά
χιο 

1 3.100,00 3100 

2 
42124000-

4 
Επένδυση κοχλία   

Τεμά
χιο 

1 340 340 

3 
42124000-

4 
Κέλυφος Κοχλία & 
καπάκια 

  Σετ 1 2.300,00 2300 

Γ3. Ανταλλακτικά μεταφορικών ταινιών          

  

1 
42124000-

4 

Τύμπανο Φ240x560mm 
- άξονας Φ35 με 
συγκολλητό άξονα 

  
Τεμά
χιο 

2 270 540 

2 
42124000-

4 

Τύμπανο Φ240x560mm 
- άξονας Φ35 με 
σφικτήρες 

  
Τεμά
χιο 

2 335 670 

3 
42124000-

4 
Συνδετήρας άξονα   

Τεμά
χιο 

2 70 140 

4 
42124000-

4 

Ράουλο 
Φ89x200/Φ20x226/14x
10 

  
Τεμά
χιο 

2 9,8 19,6 

5 
42124000-

4 

Ράουλο 
Φ89x575/Φ20x640/14x
16 

  
Τεμά
χιο 

2 14,5 29 

6 
42124000-

4 

Ράουλο 
Φ76x600/Φ20x680/2xM
10x25 

  Σετ 2 22,5 45 

                

    Γ.4 Προ επεξεργασία           

1 
42124000-

4 
Διαχωριστής άμμου-
επένδυση κοχλία 

HUBERT ΤΕΜ 2 600 1200 
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2 
42124000-

4 
Μειωτήρας διαχωριστή  HUBERT TEM 2 800 1600 

3 
42124000-

4 
Εσχάρωση-σετ καδένας, 
ξέστρου 

ECOTECH ΤΕΜ 2 2.400,00 4800 

4 
42124000-

4 
Αεροσυμπιεστής 
γέφυρας 

ECOTECH ΤΕΜ 2 800 1600 

5 
42124000-

4 
Γέφυρα εξάμμωσης-
μειωτήρας 

ECOTECH ΤΕΜ 2 800 1600 

6 
42124000-

4 
Βαρούλκο 
εσχαρισμάτων 

  ΤΕΜ 2 850 1700 

7 
42124000-

4 
Εσχάρα-δόντια σετ Steep-screen ΤΕΜ 2 500 1000 

                

    
Γ.5 Καθιζήσεις 
ΔΔΚ&ΔΠΚ 

  ΤΕΜ       

1 
42124000-

4 

Σύστημα 
κίνησης(καδένες,γρανάζ
ια,άξονας )  

SECIT ΤΕΜ 2 600 1200 

              
 

    Γ.6 Αερισμός   ΤΕΜ     
 

1 
42124000-

4 
Ανεμιστήρας-κιτ 
επισκευής 

VENTMECA ΤΕΜ 2 900 1800 

2 
42124000-

4 
Φυσητήρας κιτ 
επισκευής 

ROBUSCHI ΤΕΜ 2 900 1800 

3 
42124000-

4 

Αντλίες 
αν/φορίας(άξονας-
φτερωτή 

ROBUSCHI ΤΕΜ 2 1.150,00 2300 

4 
42124000-

4 
Κυκλοφορητής GRUNDFOS ΤΕΜ 2 1.080,00 2160 

5 
42124000-

4 
Αναδευτήρες επισκευή   ΤΕΜ 2 400 800 

6 
42124000-

4 
Δοχείο συμπυκνωμάτων ECOTECH ΤΕΜ 2 2.200,00 4400 

7 
42124000-

4 
Ρυθμιστής πίεσης 
αερίου 

ECOTECH ΤΕΜ 2 2.200,00 4400 

8 
42124000-

4 
Πιεζοστάτες νερού-
αερίου 

  ΤΕΜ 2 50 100 

9 
42124000-

4 
Μανόμετρα αερίου 0 -
1000mm/H²O 

  ΤΕΜ 2 350 700 

              
 

    
Γ.7 Απολύμανση - 
Χλωρίωση 

        
 

1 
42124000-

4 
Αντλία βιομ. Νερού-
επισκευή 

KSB ΤΕΜ 1 800 800 

2 
42124000-

4 
Βάνα υποθαλάσσιου 
αγωγού-επισκευή  

AUMA ΤΕΜ 1 1.750,00 1750 

3 
42124000-

4 
Αναδευτήρας  άξονας-
προπέλα 

  ΤΕΜ 1 650 650 

4 
42124000-

4 
Σύστημα ανέλκυσης 
αναδευτήρα 

FLYGT ΤΕΜ 1 1.900,00 1900 

5 42124000- Χλωριωτήρας   ΤΕΜ 1 900 900 
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4 

6 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης - 20 
Bar 

  290 PSI 220v ΤΕΜ 1 560 560 

7 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης - 20 
Bar 

  290 PSI 12v ΤΕΜ 1 530 530 

8 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης - 15 
Bar 

  217 PSI 220v ΤΕΜ 1 500 500 

9 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης- 15 
Bar 

  217 PSI 12v ΤΕΜ 1 480 480 

10 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης- 10 
Bar 

   145 PSI 220v ΤΕΜ 1 450 450 

11 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης- 6 
Bar 

     87 PSI 220v ΤΕΜ 1 420 420 

12 
42124000-

4 
Αντλία  χλωρίωσης- 6 
Bar 

     87 PSI 12v ΤΕΜ 1 400 400 

13 
42124000-

4 
Σωληνάκι απορροής  
χλωρίου 

      6 χιλ  26 Bar 
ΜΕΤΡ

Ο 
20 1,5 30 

14 
42124000-

4 
Βαλβίδα έκχυσης   ΤΕΜ 1 30 30 

15 
42124000-

4 
Φίλτρο αναρρόφησης       ΤΕΜ 1 35 35 

16 
42124000-

4 
Τυπική κεφαλή με 
χειροκίνητη εξαέρωση 

  ΤΕΜ 1 80 80 

    Γ.8 Καυστήρες           

1 
42124000-

4 
Αερίου-σετ συντήρησης 
επισκευής 

  ΤΕΜ 1 1.030,00 1030 

2 
42124000-

4 
Πετρελαίου-συντήρηση    ΤΕΜ 1 280 280 

3 
42124000-

4 
Λέβητας-ειδικά τεμ. 
κορμού 

  ΤΕΜ 1 550 550 

  
  

        

Δ. Εργασίες επισκευής λοιπών κινητήρων         

  

1 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος έως 7,5 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 70 140 

2 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος έως 15 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 100 200 

3 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος έως 30 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 140 280 
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4 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος έως 45 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 160 320 

5 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος έως 75 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 180 360 

6 
50511100-

1 

Εργασία 
συναρμολόγησης ή 
αποσυναρμολόγησης 
επιφανειακού κινητήρα 
ισχύος άνω των 75 KW 

  
Τεμά
χιο 

2 200 400 

7 
50511100-

1 

Τιμή περιέλιξης 
επιφανειακού 
ηλεκτροκινητήρα έως 
15KW 

  
Τεμά
χιο 

2 400 800 

8 
50511100-

1 

Τιμή περιέλιξης 
επιφανειακού 
ηλεκτροκινητήρα έως 
30KW 

  
Τεμά
χιο 

2 700 1400 

9 
50511100-

1 

Τιμή περιέλιξης 
επιφανειακού 
ηλεκτροκινητήρα έως 
45KW 

  
Τεμά
χιο 

2 900 1800 

10 
50511100-

1 

Τιμή περιέλιξης 
επιφανειακού 
ηλεκτροκινητήρα έως 
75KW 

  
Τεμά
χιο 

2 1.100,00 2200 

            
 

Ε. Δίκτυα σωλήνων         
 

Ε1. Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων 
βιολογικού & διυλιστηρίου 

      
 

1 
44164310-

3 
Ανοξείδωτη σωλήνα 3" 

άνω των 3,4 μμ 
πάχος με μόνωση 

Μέτρ
ο 

10 65 650 

2 
44164310-

3 
Ανοξείδωτη σωλήνα 4" 

άνω των 3,4 μμ 
πάχος με μόνωση 

Μέτρ
ο 

10 114,2 1142 

3 
44164310-

3 
Ανοξείδωτη σωλήνα 6" 

άνω των 3,4 μμ 
πάχος με μόνωση 

Μέτρ
ο 

10 187 1870 

4 
44164310-

3 
Ανοξείδωτη σωλήνα 10" 

άνω των 3,4 μμ 
πάχος με μόνωση 

Μέτρ
ο 

10 302 3020 

5 
44164310-

3 
Βάνες ελαστικής 
εμφραξής 4" 

  
Τεμά
χιο 

2 127,6 255,2 

6 
44164310-

3 
Ταφ ανοξείδωτο 4"   

Τεμά
χιο 

2 32 64 

7 
44164310-

3 
Ταφ ανοξείδωτο 6"   

Τεμά
χιο 

2 64 128 
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8 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 
2&1/2" 

  
Τεμά
χιο 

2 17,6 35,2 

9 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 3"   

Τεμά
χιο 

2 23 46 

10 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 4"   

Τεμά
χιο 

2 27 54 

11 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 5"   

Τεμά
χιο 

2 48 96 

12 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 6"   

Τεμά
χιο 

2 62 124 

13 
44164310-

3 
Φλάντζα ανοξείδωτη 8"   

Τεμά
χιο 

2 64 128 

14 
44164310-

3 
Καμπύλη ανοξείδωτη 3" 
90 μοιρών 

  
Τεμά
χιο 

2 23 46 

15 
44164310-

3 
Καμπύλη ανοξείδωτη 4" 
90 μοιρών 

  
Τεμά
χιο 

2 28,3 56,6 

16 
44164310-

3 
Καμπύλη ανοξείδωτη 6" 
90 μοιρών 

  
Τεμά
χιο 

2 64 128 

17 
44164310-

3 
Καμπύλη ανοξείδωτη 
10" 90 μοιρών 

  
Τεμά
χιο 

2 165 330 

18 
44164310-

3 
Αντεπίστροφο 
ανοξείδωτη 4"  

Φλαντζωτό για 
pvc 

Τεμά
χιο 

2 189 378 

19 
44164310-

3 
Στηρίγματα για σωλήνα 
4" 

  
Τεμά
χιο 

10 10,9 109 

20 
44164310-

3 
Στριφώνια inox 10x80   

Τεμά
χιο 

10 2 20 

21 
44164310-

3 

Βίδες ανοξείδωτες 
16x70 + ροδέλες + 
παξιμάδια 

  
Τεμά
χιο 

10 2,3 23 

22 
44164310-

3 

Βίδες ανοξείδωτες 
16x75 + ροδέλες + 
παξιμάδια 

  
Τεμά
χιο 

10 2,3 23 

23 
44164310-

3 

Βίδες ανοξείδωτες 
16x110 + ροδέλες + 
παξιμάδια 

  
Τεμά
χιο 

10 3,68 36,8 

24 
44164310-

3 

Βίδες ανοξείδωτες 
20x80 + ροδέλες + 
παξιμάδια 

  
Τεμά
χιο 

10 3,9 39 

25 
44164310-

3 
Συστολή ανοξείδωτη 5" 5X4 

Τεμά
χιο 

5 64 320 

26 
44164310-

3 
Συστολή ανοξείδωτη 6" 6x5 

Τεμά
χιο 

5 36 180 

27 
44164310-

3 
Συστολή ανοξείδωτη 10" 10x8 

Τεμά
χιο 

2 113 226 

Ε2. Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων 
ταχυδιυλιστηρίου 

        

1 
44164310-

3 
Μειωτήρας πίεσης 
διπλού θαλάμου 

GEMAK PN16 
80mm 

Τεμά
χιο 

1 768 768 
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2 
44164310-

3 

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος βαρέως 
τύπου (πράσινη 
ετικκέτα) αυλακωτών 
άκρων 3" 

  
Μέτρ

ο 
10 11,5 115 

3 
44164310-

3 
Άνω συγκρατήρας 
βαλβίδας 3" 

  
Τεμά
χιο 

5 65 325 

4 
44164310-

3 
Βάνες πεταλούδας 3"   

Τεμά
χιο 

2 87,6 175,2 

5 
44164310-

3 
Κάτω συγκρατήρας 
βαλβίδας 3" 

  
Τεμά
χιο 

2 65 130 

6 
44164310-

3 
Σετ στεγανοποίησης 
άξονα βαλβίδας 3" 

  
Τεμά
χιο 

1 140 140 

7 
44164310-

3 
Πιλότος φίλτρου OFSSY   

Τεμά
χιο 

1 1.625,00 1625 

8 
44164310-

3 
Τρίοδη ηλεκτροβάνα 
1/4" με πηνίο και φις 

  
Τεμά
χιο 

2 93 186 

9 
44164310-

3 
Φλάντζα 
ανθρωποθυρίδας 

  
Τεμά
χιο 

2 82 164 

  
  

        

ΣΤ. Ανταλλακτικά συστήματος διάχυσης 
αέρα υδατοταμιευτήρα και διυλιστηρίου     

  

  

    
ΣΤ.1 Αεροσυμπιεστής 
ATLAS COPCO GA  11 

        

  

1 
42124000-

4 
Φίλτρο αέρος    

Τεμά
χιο 

2 35 70 

2 
42124000-

4 
Φίλτρο λαδιού    

Τεμά
χιο 

2 35 70 

3 
42124000-

4 
Διαχωριστής    

Τεμά
χιο 

1 180 180 

4 
42124000-

4 
Ανεμιστήρας   

Τεμά
χιο 

1 1.200,00 1200 

5 
42124000-

4 
Ρουλεμάν ανεμιστήρα   

Τεμά
χιο 

1 650 650 

6 
42124000-

4 
Load Unload valve    

Τεμά
χιο 

1 450 450 

7 
42124000-

4 
Ιμάντες    

Τεμά
χιο 

2 15 30 

8 
42124000-

4 
Minimum pressure valve    

Τεμά
χιο 

1 650 650 

9 
42124000-

4 
Θερμοστατική βαλβίδα    

Τεμά
χιο 

2 65 130 

    ΣΤ.2 Ξηραντήριο          
 

1 
42124000-

4 

Service Kit 1
ου

 Προ-
φιλτρου με πιστοποίηση 
FDA 

  
Τεμά
χιο 

1 550 550 
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2 
42124000-

4 

Service Kit 2
ου

 Προ-
φιλτρου με πιστοποίηση 
FDA 

  
Τεμά
χιο 

1 550 550 

3 
42124000-

4 

Service Kit Μετά - 
φίλτρου με πιστοποίηση 
FDA 

  
Τεμά
χιο 

1 550 550 

4 
42124000-

4 

Service Kit Τελικού 
φίλτρου με πιστοποίηση 
FDA 

  
Τεμά
χιο 

1 550 550 

5 
42124000-

4 
Carepac ξηραντηρίου    

Τεμά
χιο 

1 600 600 

6 
42124000-

4 

Carepac στήλης ενεργού 
άνθρακα με 
πιστοποίηση FDA 

  
Τεμά
χιο 

1 550 550 

7 
42124000-

4 
Carepac διαχωριστή   

Τεμά
χιο 

1 570 570 

8 
42124000-

4 
Βαλβίδα έγχυσης 
χημικών  

  
Τεμά
χιο 

1 100 100 

9 
42124000-

4 
Φίλτρο κλιματισμού     μ2 20 5,5 110 

              

Ζ. Λοιπές προμήθειες 
   

  
  

1 
42124000-

4 
Ηλεκτροβάννα πυρσού 
καύσης βιοαερίου 

ELEFANTINI 
B/EFBB DN 80 με 
φλάντζες PN10. 

Τάση 110 V 

Τεμά
χιο 

1 3.200,00 3200 

2 
42124000-

4 
Μανόμετρο αερίου 

WIKA 632.50, 
Φ100, R=1/2" 

περιοχή μέτρησης 
0-1000mm H2O 

Τεμά
χιο 

1 440 440 

3 
42124000-

4 
Κάτω έδρανο κοχλία 
Αρχιμήδη 

Lower bearing 
1531A 

Τεμά
χιο 

1 1.600,00 1600 

4 
42124000-

4 
Κάτω έδρανο κοχλία 
Αρχιμήδη 

Lower bearing 
1541A 

Τεμά
χιο 

1 2.550,00 2550 

5 
42124000-

4 

Kit επισκευής ξέστρου 
απόξεσης κόσκινου 
αποτελούμενο από 
πλευρική στεγάνωση, 
ξέστρο, Ελαστικό 
στοιχείο και ελατήριο 

Πλευρική 
στεγάνωση Νο2 

Σετ 

1 

580 580 

Ξέστρο κωδικός 
Νο 5 

  

Ελαστικό στοιχείο 
Νο 2 

  

Ελατήριο Νο 2   
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6 
42124000-

4 

Τύμπανο εσχαρισμού 
ανοιγμάτων 2μ για την 
IDRASCREEN GF 6206 
πλήρες με τα εσωτερικά 
δαχτυλίδια ενίσχυσης 
και πλευρικές φλάντζες 
για τη σύνδεση του 

S/N 2055/92 Σετ 1 4.240,00 4240 

7 
42124000-

4 

Δακτύλιος 
στεγανοποίησης 
ROBUSCHI RBS 95-106 
BLOWER 

VITON 080-100-
10 

Τεμά
χιο 

2 37,46 74,92 

8 
42124000-

4 

Χιτώνιο άξονα θέση 37 
ROBUSCHI RBS 95-106 
BLOWER 

  
Τεμά
χιο 

2 98,74 197,48 

9 
42124000-

4 

Φλάντζα 
στεγανοποίησης 
ROBUSCHI RBS 95-106 
BLOWER (RBS 95-106 
θέση 50 ) 

RB-LP90-
101/C/D1 

Τεμά
χιο 

4 10,15 40,6 

10 
42124000-

4 

Αναγόμωση με λάστιχο 
ρόδας δεξαμενής 
καθίζησης  

Διαστάσεις ρόδας 
Φ400x150mm 

Τεμά
χιο 

2 480 960 

11 
42124000-

4 

Αναγόμωση με λάστιχο 
ρόδας δεξαμενής 
καθίζησης  

Διαστάσεις ρόδας 
Φ300x105mm 

Τεμά
χιο 

2 480 960 

12 
42124000-

4 

Αναγόμωση με λάστιχο 
ρόδας δεξαμενής 
καθίζησης  

Διαστάσεις ρόδας 
Φ250x80mm 

Τεμά
χιο 

2 320 640 

13 
42124000-

4 
Φίλτρα απόσμισης   ΤΕΜ 1 2.700,00 2700 

14 
42124000-

4 

Ανταλλακτικά επισκευής 
μοτέρ 
αντλιών(ρουλεμάν,φτερ
ωτές,τσιμούχες,μηχ. 
στυπιοθλήπτες,δαχτύλιο
ι άξονα κλπ.) 

    2 2.500,00 5000 

15 
50511100-
1 

Μηχανουργικές 
εργασίες 

    4 2.500,00 10000 

            176.000,00€ 

       
 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ:   176.000,00€ 

 
   

ΦΠΑ 24%:   42.240,00€ 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:   218.240,00€ 

  

 

 (*)Ο λόγος διαχωρισμού της διακήρυξης σε δύο διαδικτυακούς τόπους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι το γεγονός 

ότι η ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού) περιλαμβάνει υλικά τα 
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οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο σύνολο τους, διότι πρόκειται με τη χρήση τους να 

αντιμετωπιστούν βλάβες απρόβλεπτες και γι’ αυτό ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα ενδεικτικός. Υπάρχει, 

λοιπόν, το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. καμία ποσότητα από ένα είδος ή μεγαλύτερη ποσότητα για 

κάποιο άλλο είδος. Αυτή είναι η αιτία που επιθυμεί ο αναθέτων φορέας έναν μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Α 

(Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού διαγωνισμός με α/α 63536) , διότι 

διαφορετικά, θα οδηγούμασταν να συνάψουμε συμβάσεις με ακριβές περιεχόμενο για κάποια υλικά τα οποία 

ενδέχεται να μην προμηθευτούμε ποτέ (γιατί δε θα προκύψει αντίστοιχη βλάβη) ενώ με άλλους προμηθευτές 

που θα έχουμε συνάψει σύμβαση μικρότερου ποσού δε θα επαρκεί το ποσό για την προμήθεια μεγαλύτερης 

ποσότητας, εφόσον παραστεί ανάγκη προμήθειάς τους. Αντιθέτως, η ομάδα Β, αφορά προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού που κατά τις συνήθεις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να προβλεφθεί με επιφύλαξη μεν 

αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς οι ανάγκες είναι σταθερές. 

  Οι τιμές μονάδος του παραπάνω ενδεικτικού προϋπολογισμού για όλα τα υλικά-εργασίες που 

περιλαμβάνει, έχουν προκύψει έπειτα από έρευνα αγοράς που έκανε η Υπηρεσία και με προσφορές που έλαβε 

από προμηθευτές κατά τα τελευταία συναπτά έτη.  

Η παρούσα προμήθεια εκτελείται για αρκετά συναπτά έτη. Ως εκ τούτου και για να μην γίνει αυθαίρετη 

η εκτίμηση της δαπάνης κάθε ομάδας, η Υπηρεσία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της πάνω σε απρόβλεπτες 

βλάβες, υπολόγισε προσεγγιστικά κυρίως βάσει του περασμένου έτους αλλά και περασμένων ετών, την δαπάνη 

κάθε ομάδος ανάλογα με τα παραστατικά που έχει στο αρχείο της από τον προμηθευτή του προηγούμενου 

έτους.   

 

Β) Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 50 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 3,40 81,6 

2 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧAIΡΩΤΕΣ 63 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 3,40 81,6 

3 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 80 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 3,60 86,4 

4 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 100 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 3,60 86,4 

5 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 125 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 4,60 110,4 

6 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 160 Α Νο.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 4,60 110,4 

7 ΑΣΦΑΛEΙΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 400 Α Νο.2 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 11,20 134,4 

8 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 1x6Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,72 56,64 

9 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 1x10Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,72 56,64 

10 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 1x16Α ΤΕΜΑΧΙΟ 18 4,72 84,96 

11 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 1x20Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,72 56,64 

12 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 1x25Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,72 56,64 

13 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 3x10Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 18,79 225,48 

14 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 3x16Α ΤΕΜΑΧΙΟ 24 18,79 450,96 

15 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 3x20Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 18,79 225,48 

16 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 3x25Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 18,79 225,48 
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17 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 3x32Α ΤΕΜΑΧΙΟ 18 18,79 338,22 

18 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 2x10Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 12,10 145,2 

19 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 2x16Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 12,10 145,2 

20 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C 3kA 2x20Α ΤΕΜΑΧΙΟ 12 12,10 145,2 

21 
ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 
ΕΠΑΦΩΝ 8Ρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 5,38 129,12 

22 
ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 
ΕΠΑΦΩΝ 11Ρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 5,49 131,76 

23 
ΡΕΛΕ TYΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ- 110/230V  
AC 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 8,42 202,08 

24 ΡΕΛΕ TYΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ- 24/48V  AC ΤΕΜΑΧΙΟ 24 7,52 180,48 

25 
ΡΕΛΕ TYΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ- 110/230V  
AC 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 8,42 202,08 

26 ΡΕΛΕ TYΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 3 ΕΠΑΦΩΝ- 24/48V  AC ΤΕΜΑΧΙΟ 24 7,73 185,52 

27 
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Φ22 2 
ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΤΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,51 18,04 

28 
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Φ22 3 
ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΤΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,01 20,04 

29 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3Ρ-25Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6 14,20 85,2 

30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3Ρ-40Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6 16,90 101,4 

31 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3Ρ-50Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6 20,50 123 

32 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ 3Ρ-63Α ΤΕΜΑΧΙΟ 6 23,00 138 

33 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3Ρ- 63Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 38,85 233,1 

34 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P- 80A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 42,29 169,16 

35 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P-115A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 61,10 244,4 

36 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P- 125A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 68,50 274 

37 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P- 160A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 104,56 418,24 

38 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P- 250A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 155,79 623,16 

39 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3P- 400A 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 218,32 873,28 

40 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 
ΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 20,00 480 

41 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 
ΦΑΣΕΩΝ  ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 20,00 480 

42 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ 3 
ΦΑΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 25,00 600 

43 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 3 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΣΕ 
ΒΑΣΗ 110/220V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 33,00 264 

44 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΣΕ 
ΒΑΣΗ 110V/220V 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 28,00 224 

45 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑ  No ή NC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,64 15,84 
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46 
ΠΛΑΪΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΝΟ-NC 
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,75 46,5 

47 
ΠΛΑΪΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ  ΒΟΗΘΙΤΙΚΕΣ ΝC-NC 
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,75 46,5 

48 
ΠΛΑΪΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΝΟ-NO 
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,75 46,5 

49 ΛΥΧΝΙΑ led Φ22 ΠΟΡΤΑΣ  ΠΙΝΑΚΑ 220V ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,95 83,4 

50 ΛΥΧΝΙΑ led Φ22 ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑ 24V ΤΕΜΑΧΙΟ 12 6,95 83,4 

51 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  40x30 IP65 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 55,09 220,36 

52 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  25x20 IP65 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 22,39 89,56 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1/2"-220V ή 110V ΤΕΜΑΧΙΟ 6 189,00 1134 

54 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 3/4"-220V ή 110V ΤΕΜΑΧΙΟ 6 200,00 1200 

55 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1"-220V ή 110V ΤΕΜΑΧΙΟ 6 216,00 1296 

56 
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 1-
1,6/1,6-2,5/2,5-4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 36,82 147,28 

57 
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 4-
6,3/6,3-10 Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 36,82 147,28 

58 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 10-16Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 36,82 147,28 

59 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 16-20Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 50,81 203,24 

60 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 20-25Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 57,14 228,56 

61 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Φ 25-32Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 73,32 293,28 

62 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 0,23-0,31/0,31-
0,41/0,41-0,55/0,55-0,74/0,74-1Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,79 131,16 

63 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 1-1,3/1,3-1,7/1,7-
2,3/2,3-3,1/3,1-4,2Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,79 131,16 

64 
ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 4,2-5,7/5,7-7,6/7,6-
10Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,79 131,16 

65 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 10-13/13-16Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 34,28 137,12 

66 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 16-20Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 35,55 142,2 

67 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 20-24Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 44,46 177,84 

68 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 24-29Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 59,21 236,84 

69 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 44-53/50-60Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 78,31 313,24 

70 ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΙΑ ΡΕΛΕ 3Φ 75-87Α ΤΕΜΑΧΙΟ 4 105,66 422,64 

71 ΜΠΑΤΑΡΙΑ VRLA 12V 7Ah ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 36 18,30 658,8 

72 
ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΣΤΡΙΦΤΗ Φ40 
ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 8,43 33,72 

73 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-24V 80VA ΤΕΜΑΧΙΟ 4 27,50 110 

74 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-110V-105VA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 35,40 70,8 

75 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-24V 450VA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 72,80 145,6 

76 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-110V 1050VA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 140,50 281 

77 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-110V 1600VA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 163,40 326,8 

78 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-110V 2200VA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 201,00 402 

79 Τροφοδοτικό 24V DC με έξοδο 1,5A ΤΕΜΑΧΙΟ 2 160,00 320 

80 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ 110/220V-4KW ΤΕΜΑΧΙΟ 12 24,97 299,64 

81 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-7,5KW ΤΕΜΑΧΙΟ 12 37,77 453,24 

82 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-11KW ΤΕΜΑΧΙΟ 12 50,66 607,92 

83 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-15KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 73,45 440,7 

84 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-18,5KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 89,58 537,48 
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85 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-22KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 124,95 749,7 

86 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-30KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 181,23 1087,38 

87 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-37KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 221,19 1327,14 

88 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Ρ  110/220V-45KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 271,23 1627,38 

89 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Ρ  110/220V-55 KW ΤΕΜΑΧΙΟ 6 322,73 1936,38 

90 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Ρ  110/220V-75 KW ΤΕΜΑΧΙΟ 4 343,33 1373,32 

91 ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Ρ-40Α 30mA ΤΕΜΑΧΙΟ 4 48,00 192 

92 ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Ρ-40Α  30mA ΤΕΜΑΧΙΟ 4 64,80 259,2 

93 ΦΛΟΤΕΡ ΝΕΡΟΥ IP68 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 18,00 432 

94 ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΡΕΥΣΤΩΝ IP68  ΤΕΜΑΧΙΟ 24 59,50 1428 

95 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 20,00 600 

96 ΕΛΕΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 17,00 510 

97 
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΘΕΣΗ 0-1-2 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,00 52 

98 XΡΟΝΙΚΟ  ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 60 25,00 1500 

99 ΕΚΙΝΗΤΗΣ Υ-Δ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 26,00 156 

100 ΕΚΙΝΗΤΗΣ Υ-Δ ΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 28,00 280 

101 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400V 18,5KW ΤΕΜΑΧΙΟ 4 516,12 2064,48 

102 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400V 45KW ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.050,19 2100,38 

103 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16Α 24Η ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
200h 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 57,65 345,9 

104 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΡΕΛΕ 
10A/250V ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ - 
ΦΘΟΡΙΟΥ IP54 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 22,00 88 

105 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΕΣΩ GSM 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 340,00 2040 

106 ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΗΚΟ IP44 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,81 67,44 

107 ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ IP44 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,24 53,76 

108 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 5x32Α IP44 
(ΑΡΣΕΝΙΚΟ+ΘΥΛΗΚΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 15,17 91,02 

109 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 4x16Α IP44 
(ΑΡΣΕΝΙΚΟ+ΘΥΛΗΚΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 9,14 54,84 

110 
ΠΡΙΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
5x32Α IP44 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 10,66  

111 
ΠΡΙΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
4x16Α IP44 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 7,71 42,64 

112 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 2,5mm2 ΤΕΜΑΧΙΟ 48 0,41 30,84 

113 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 4mm2 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 0,43 19,68 

114 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 6mm2 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 0,62 10,32 

115 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 220V - 24V DC 5A  ΤΕΜΑΧΙΟ 4 83,20 14,88 

116 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1.050,00 332,8 

117 ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 130,00 6300 

118 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 11KW ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1.367,00 520 

119 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 5,5KW ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 841,00 8202 

120 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 0,37KW ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 360,00 1682 

18PROC003623379 2018-08-31



121 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 37kW ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4.230,00 2160 

122 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ  30kW ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3.610,00 8460 

123 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 900,00 7220 

124 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΜΕ PROFIBUS 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 812,00 3600 

125 ΚΑΡΤΑ 16 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 272,00 3248 

126 ΚΑΡΤΑ 8 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 279,00 1632 

127 ΚΑΡΤΑ 8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 738,00 1116 

128 
ΚΑΡΤΑ 8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ HART 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1.363,00 2952 

129 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 24VDC/5A  

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 124,00 5452 

130 UPS ONLINE 1KVA ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.000,00 744 

131 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80Α 160Α ΜΕ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 56-80Α ΣΤΑ 36ΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 202,42 2000 

132 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80Α 160Α ΜΕ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 70-100Α ΣΤΑ 36ΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 202,42 809,68 

133 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80Α 160Α ΜΕ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ 87,5-125Α ΣΤΑ 
36ΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 243,72 809,68 

ΣΥΝΟΛΟ 99.993,76€ 

ΦΠΑ 24% 23.998,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
123.992,26
€ 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

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

 

    ΖΙΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ                                     ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ            

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 
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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 τον 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 του 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 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κούρτης Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 25510-31397 

- 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 Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού 

υλικού βιομηχανικού τύπου ΕΕΛ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΑ» 

CPV 50511100-1, 42124000-4 , 44164310-3, 31681410-0 

- ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: ΟΡΑΤΕ ΣΤΟ ΠΆΝΩ ΜΕΡΟΣ Της ΣΕΛΙΔΑΣ 

- 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):  

[……][……][……] 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας πληροί όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στην 

αναλυτική διακήρυξη; 

[] Ναι [] Όχι 

Τα   υλικά   που θα προσφερθούν είναι σε 

απόλυτη συμφωνία με όσα ορίζονται στη 

διακήρυξη; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Παρακάτω συμπληρώνετε Μόνο για 

την ομάδα Α : 

(Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού , α/α 63536) 

 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει την 

απαιτούμενη από την διακήρυξη εμπειρία; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει δήλωση του 

εξουσιοδοτημένου δοκιμαστηρίου της 

κατασκευάστριας εταιρείας ‘FLYGT’, ότι δέχεται 

να συνεργαστεί μαζί του; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει δήλωση του 

εργοστασίου της ‘’FLYGT’’ ή/και του 

αντιπροσώπου της στην ελληνική επικράτεια, 

ότι θα παρέχει στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. γνήσια 

ανταλλακτικά για κάθε περίπτωση επισκευής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει αντίγραφα 

συμβάσεων, πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης, 

βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής,  

παραστατικών κ.α που έχουν εκτελεστεί ή 

εκδοθεί τα τελευταία πέντε χρόνια συνολικής 

αξίας άνω των 100.000,00€; 

[] 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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