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ΑΝΑΘΕΣΩΝ ΥΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτοντοσ Υορϋα 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ικάκθσ 12 –Γζρακασ Αττικισ 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 15344 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL305 

Τθλζφωνο 210-6604641 

Φαξ 210-6612965 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.papaioannou@156.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαςίλθσ Ραπαϊωάννου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.pallini.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.pallini.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι ο ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ (Μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ, ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Φορζα είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν.  

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr ι http://www.pallini.gr/ 

γ)  Το ςϊμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι επίςθσ διακζςιμο ςτθν πφλθ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ), www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (http://www.pallini.gr/) 

δ)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 
Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264  του ν. 4412/16.  
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 107.421,05 € (επξψ) πιένλ 

ΦΠΑ 24%, ήηνη 133.202,10 €. 

Ζ απαηηνχκελε πίζησζε ζα βαξχλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε κε Κ.Α. 25.6662.0029 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη 2018  Γήκνπ Παιιήλεο θαη ζα πξνέιζεη απφ έζνδα 

ηνπ Γήκνπ. 

Ζ εγθεθξηκέλε πίζησζε γηα ην  νηθνλνκηθφ έηνο 2018 είλαη 20.000,00 €  θαη 113.202,10 € γηα ην 2019 

θαη είλαη γξακκέλε ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ κε Κ.Α 25.6662.0029 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ 

αγσγψλ θαη παξνρψλ χδξεπζεο  ( θξεάηηα, ζσιήλεο, πδξφκεηξα, θιπ) (2018)».  
 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «Πξνκήζεηα Τιηθψλ Αγσγψλ θαη Παξνρψλ Ύδξεπζεο  

(θξεάηηα, ζσιήλεο, πδξφκεηξα θιπ.) (2018)» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ζε 

επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο θαη επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηεο. 

 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

Πεξηγξαθή  Κσδηθφο CPV 

ΜΟΝ 

ΜΔΣΡ ΠΟΟΣΖΣΑ 

Πνζφ 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

ηξφθηγγεο, 

θξνπλνί, 

δηθιείδεο θαη 

παξφκνηα είδε   

ΚΧΓ.42130000-

9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1.804,00 

27.284,70 

€ 

σιήλεο θαη 

εμαξηήκαηα   

ΚΧΓ. 

44164310-3 ΜΔΣΡΑ 3.444,00 

19.370,60 

€ 

Γηάθνξα 

πξντφληα απφ 

ρπηνζίδεξν     

ΚΧΓ. 

44470000-5 
ΣΔΜΑΥΗΑ 822,00 

36.835,75 

€ 

Τδξνκεηξεηέο   
ΚΧΓ. 

38411000-9 ΣΔΜΑΥΗΑ 670,00 

23.930,00 

€ 
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Αλαιπηηθφηεξα αθνινπζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε: 

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 
Γαπάλε 

1 

θαηξηθή θξνπλφο γσληαθφο 1.1/4''  

(ηξειφ ξαθφξ) -1'' ζει. ιαβή ή 

νξεηράιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 200 27,00 € 5.400,00 € 

2 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , πεηαινχδα αινπκηλίνπ  

Αξζ-Θει 1'' (DN 25) 
ηεκάρην 300 14,30 € 4.290,00 € 

3 

Οξεηράιθηλνο θαηξηθφο θξνπλφο, κε 

ηειεζθνπηθή δηάηαμε 3/4''ρ3/4'' αξο  

(DN15)  
ηεκάρην 100 19,30 € 1.930,00 € 

4 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , 3/4'' αξζ. Υ 1/2'' ζει. 

(DN15), νξεηραιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 350 10,00 € 3.500,00 € 

5 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

20ρ1/2'' αξο. 
ηεκάρην 350 2,95 € 1.032,50 € 

6 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

32ρ1'' αξο. 
ηεκάρην 150 5,95 € 892,50 € 

7 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 3/4'' 
ηεκάρην 150 21,65 € 3.247,50 € 

8 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 1'' 
ηεκάρην 150 22,30 € 3.345,00 € 

9 
Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ90 , PN16 
ηεκάρην 10 24,15 € 241,50 € 

10 
Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ110 , PN16 
ηεκάρην 20 28,60 € 572,00 € 

11 
Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ εχξνπο  

Αγθχξσζεο  Δχξνο  159-194mm ,PN16 
ηεκάρην 2 285,95 € 571,90 € 

12 

Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο Αγθχξσζεο, Δχξνο 159-194mm 

/ DN 150 ,PN16 
ηεκάρην 2 219,25 € 438,50 € 
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13 
Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο, Δχξνο 70-90mm / DN65, PN16 
ηεκάρην 2 53,80 € 107,60 € 

14 
Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 50 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 10 81,15 € 811,50 € 

15 
Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 65 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 5 101,80 € 509,00 € 

16 
Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 80 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 20 106,10 € 2.122,00 € 

17 
Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 100 , F4 , PN16 
ηεκάρην 20 132,00 € 2.640,00 € 

18 

Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , DΝ80x80x80 
ηεκάρην 5 86,75 € 433,75 € 

19 

Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100 

ηεκάρην 2 104,90 € 209,80 € 

20 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ80x80x80x80 

ηεκάρην 3 112,80 € 338,40 € 

21 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100x100 

ηεκάρην 3 136,50 € 409,50 € 

22 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 80, PN 16 
ηεκάρην 2 477,75 € 955,50 € 

23 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 100, PN 16 
ηεκάρην 2 505,00 € 1.010,00 € 

24 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

60-70- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 37,70 € 754,00 € 

25 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

87-97- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 100 42,90 € 4.290,00 € 
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26 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

135-145- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 66,40 € 1.328,00 € 

27 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

155-165- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 70,30 € 1.406,00 € 

28 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο ,Γηπιφο Αξκφο - Δχξνο 

190-210- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 4 75,45 € 301,80 € 

29 
Αλνμείδσηνο ζπιιέθηεο 1.1/4'' κε δπν 

(2) εμφδνπο 3/4'' 
ηεκάρην 100 68,00 € 6.800,00 € 

30 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ20Υ2,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000 2,70 € 2.700,00 € 

31 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ32Υ3,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000 3,95 € 3.950,00 € 

32 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ63 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 60 3,15 € 189,00 € 

33 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ90 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600 7,25 € 4.350,00 € 

34 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ110 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600 8,15 € 4.890,00 € 

35 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ160 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 160 17,10 € 2.736,00 € 

36 

σιήλαο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο, 

PE 100,  Φ160 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 

16 atm. 
κέηξα 24 23,15 € 555,60 € 

37 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

30Υ30 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 124 

ηεκάρηα 200 25,35 € 5.070,00 € 

38 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

35Υ35 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 125 

ηεκάρηα 200 44,85 € 8.970,00 € 
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39 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=145 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 150 32,00 € 4.800,00 € 

40 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=190 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 500 35,00 € 17.500,00 € 

41 

Τδξνκεηξεηέο DN32-1.1/4'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=6,3 ή 10 

m3/h, Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=260 

mm κεηά ησλ ελσηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ), κε ελσηηθά 

παξεκβπζκάηα (ξαθφξ) θαη πιαζηηθή 

αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 20 81,50 € 1.630,00 € 

42 
Διαζηηθφ Παξέκβπζκα (θιάληδα) απφ 

E.P.D.M.  DN150, Με ηξχπεο 
ηεκάρηα 4 1,80 € 7,20 € 

43 
Γαιβαληδέ Βίδεο Μ18Υ90 κε 

πεξηθφριην  
ηεκάρηα 100 1,85 € 185,00 € 

            

   
χλνιν 107.421,05 € 

   
ΦΠΑ 24% 25.781,05 € 

   
χλνιν Γαπάλεο 133.202,10 € 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 133.202,10 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 107.421,05  ΦΡΑ :25.781,05 €). 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
 Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017 (ΦΔΚ Α΄ 171/2017), «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

........», 

 Σνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4456/2017 (ΦΔΚ Α΄ 24/2017), «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 1141/2014 ...........», 

 Σνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ Α΄ 241/2016), «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.»  

 Σνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α΄ 227/2016), «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ 

εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/2016), «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 
ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016, 

 Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ A΄ 143/2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ A΄ 107/2014) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ A΄ 74/2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ Α΄ 120/2013), «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Άξζξν 9, §4β ηνπ Ν.4205/2013 (ΦΔΚ Α΄ 242/2013) θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, φζνλ αθνξά ην Γ.Δ.ΜΖ., ελψ ΓΔΝ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 4 θαη 6 έσο 9, 

 Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α΄ 52/2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», 

 Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄ 18/2013), «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/2012, θχξσζε ηεο 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ ησλ πκβάζεσλ ...» θαη εηδηθφηεξα ησλ 
Άξζξσλ 19 θαη 48 (Άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ) απηνχ, 

 Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθ-ηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 Σνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112/2010), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηζρχεη, 

 Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

 Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/2006), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 
εθαξ-κνγή ηνπ Ν.3852/2010 - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, 

 Σνπ Ν.3731/2008 (ΦΔΚ Α΄ 263/2008), «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α΄ 68/2007) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ην-πηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σνπ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ Α΄ 131/2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

18PROC004015225 2018-11-15



 Σνπ Ν. 2918/2001 (ΦΔΚ Α΄ 119/2001), «Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο εξγαζίαο 182 γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ 

ρεηξφ-ηεξσλ κνξθψλ εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ άκεζε δξάζε κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςή ηνπο.», 

 Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄ 248/2000), «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/1999), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Σνπ Ν. 2121/1993 (ΦΔΚ Α΄ 25/1993) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα», 

 Σνπ Ν. 1767/1988 (ΦΔΚ Α΄ 63/1988), «πκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηο-Κχξσζε ηεο 135 

δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο.», 

 Σνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ A΄ 145/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Σνπ ΠΓ 28/2015 (ΦΔΚ A΄ 34/2015), «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία», 

 Σνπ ΠΓ 150/2001 (ΦΔΚ A΄ 125/2001), «Πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο», 

 Σεο ΚΤΑ Π1 2380/2012 (ΦΔΚ Β΄ 3400/2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 Σεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ  αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ θαηεπζπληεξίσλ 
νδεγηψλ ηεο ΔΑΓΖΤ, ησλ απνθάζεσλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ Δι.πλ., ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998” (ΦΔΚ 

Β' 892/11.07.2001). 

 Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 18REQ003954810 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. 35018/07-11-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (πνιπεηήο) ζε βάξνπο ηνπ 

ΚΑΔ:   25.6662.0029, κε ΑΓΑ: 65ΜΘΧΞΚ-2Γ6 

 Σν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 18REQ003984803 

 Σν ππ‟ αξηζκ. 34846/06-11-2018 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε 

 Σελ ππ΄ αξηζκφ 560/2018 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ Αγσγψλ θαη Παξνρψλ Ύδξεπζεο (θξεάηηα, 

ζσιήλεο, πδξφκεηξα θιπ.) (2018)» θαη ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο (ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο) θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.  

 Σελ ππ΄ αξηζκφ 586/2017 (ΑΓΑ: 94ΤΑΧΞΚ-7ΛΖ)  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ηνπ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε θα ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο. 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. . 389/2017(ΑΓΑ: 6ΤΚΧΧΞΚ-ΗΦ0) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ µε ηελ 

νπνία νξίζζεθαλ νη επηηξνπέο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ. 
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1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  12/12/2018........θαη ψξα 15:00 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr.. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ  Πξνζθνξψλ  ζα γίλεη ηελ 20
ε
 /12/2018       

θαη ψξα.11:30 πκ 

 

1.6 Δημοςιότητα 
Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

……/………/……... ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ) 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 67029 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν , ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

 ( Ζκεξήζηα Σνπηθή Δθεκεξίδα) 

 (Ζκεξήζηα Σνπηθή ή Δβδνκαδηαία Σνπηθή Δθεκεξίδα  ) 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL) : http://www.pallini.gr/ 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (λ. 3548/2007 άξζξα 1 παξ. 3 

θαη 4 παξ. 3 φπσο πξνζηέζεθε κε  Άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09).  

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Δηδηθά ν αλάδνρνο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε αξ. 36296 /15-11-2018 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο (ΑΓΑΜ: 18PROC004015192), φπσο απηή 

έρεη δεκνζηεπηεί  

2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ ……....) κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο      

απηήο: 

• ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 

• ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

• ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –ΣΔΤΓ 

• ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 

2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν.
 
 Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ο αλαζέησλ θνξέαο  κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
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2.1.4 Γλώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ 

ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, ηα 

αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγςήζειρ  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 

ηδξχκαηα ή απφ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α -Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, γ) ηνλ αλαζέησλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίνλ απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 

ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Σρεηηθά ππνδείγκαηα δίδνληαη ζην Παξάξηεκα  VIIΙ 

Ο αλαζέησλ θνξέαο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηεο νπνίαο 

ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ) πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Γπν ρηιηάδεο εθαηφ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη 

ζαξάληα δπν ιεπηά  (2.148,42 €).   

Σρεηηθό ππόδεηγκα δίλεηαη ζην Παξάξηεκα  VIIΙ 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ο αλαζέησλ 

θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ζνδικο μζςο ι ζχει εκπνεφςει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνδικων μζςων ι παραίτθςθσ από αυτά.  

 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 

2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη 

εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (ΗΚΔ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε.  
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2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
ι/και 

γ) ο ανακζτων φορζασ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ.  

2.2.3.3  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 253 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 280 

ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
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επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο.  

Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2.2.3.3, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 

ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 

φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 (άξζξνπ 

305 ηνπ Βηβιίν ΗΗ )ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 

74 (άξζξνπ 306 ηνπ Βηβιίν ΗΗ ) ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
 
 

2.2.4 Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 
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είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Σηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 

κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Δ.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΣΓΣ, ή ζε 

ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό 

Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

Γελ απαηηείηαη  

2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα  

Γελ απαηηείηαη  

 

2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε: 

 ην επξσπατθφ πξφηππν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν 

ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηείηαη 

απφ νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. 

Γίλνληαη δεθηά ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 309 ηνπ Ν.4412/2016, κε 

πεδίν εθαξκνγήο αλάινγν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Δπίζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην επξσπατθφ πξφηππν ηήξεζεο ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001: 2015, ή άιισλ αληίζηνηρσλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 309 ηνπ Ν.4412/2016, κε πεδίν εθαξκνγήο αλάινγν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.8 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

2.2.9.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ 

18PROC004015225 2018-11-15



ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ
 
θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  

ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

. 

2.2.9.2 Αποδεικηικά μέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

αλ θαη ζην κέηξν πνπ ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - 

κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν 

επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ν αλαζέησλ θνξέαο πνπ 

έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο πξνζθνκίδεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δπηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε 

εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη 

ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 (άξζξν 306 ηνπ Βηβιίν ΗΗ ) ηνπ 

λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 

κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ 
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πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ 

ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην  

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζρεηηθφ κε 

ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη 

πηζηνπνηείηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε. Γίλνληαη δεθηά ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 309 ηνπ 

Ν.4412/2016, κε πεδίν εθαξκνγήο αλάινγν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001: 2015 ή άιιν αληίζηνηρν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 309 

ηνπ Ν.4412/2016, κε πεδίν εθαξκνγήο αλάινγν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε 

Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

 

Β.6. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 254 παξ. 2 βηβιίν ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
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Β.7. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

ηηκήο 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο, 

γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 

ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 

παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 258 θαη 259 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Τ.Α. 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 259 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ν αλαζέησλ 

θνξέαο ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα 
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κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 257 ηνπ 

λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]  

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ 

ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 

ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα 

πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 

πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία 

φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ 

doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
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δηαθήξπμεο. 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 

2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη  

γ) Σερληθή Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζαο δηαθήξπμε  

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη 

γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε 

ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV, ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 

βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηα σο άλσ Παξαξηήκαηα. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα VII ηεο δηαθήξπμεο:  

ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ pdf.  

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Α. Τηκέο 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ  δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα.
 
 

Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ 

ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 
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αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε 

κνξθή pdf. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 310 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 

ΜΔΡΟ Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ν αλαζέησλ θνξέαο θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

Ο αλαζέησλ θνξέαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 

πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016, 
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δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 

κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα 

εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» ηελ 20
ε
 /12/2018       θαη ψξα.11:30 πκ 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ν αλαζέησλ θνξέαο. 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 

ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ 

ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ν αλαζέησλ θνξέαο πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη βαζκνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα πξνο έγθξηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 

επηθπξψλνληαη κε αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλαζέησλ θνξέαο απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ην άξζξν 

313  λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία ηερληθήο 

πξνζθνξάο. 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ν αλαζέησλ θνξέαο 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

3.4 ηεο παξνχζαο. 
 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο 

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο 

θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί 

φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί 

αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 

εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέαο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
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επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, 

εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 

(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέαο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 

καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  

πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 35% ζηελ πεξίπησζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ 

πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  
Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 

απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα 

κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 

36 ηνπ λ. 4129/2013,  

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε . 

Ο αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο 

ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
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εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη 

ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ 

ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ν 

αλαζέησλ θνξέαο αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ 

δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα θαη, ζε πεξίπησζε 

παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 

πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ 

ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
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βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά 

ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
Ο αλαζέησλ θνξέαο καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ) 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα VIII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 

εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο . 

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
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Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Τπεργολαβύα 
Γελ επηηξέπεηαη ε ππεξγνιαβία  

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 ηνπ λ. 4412/2016  ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ 

ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ  
4.6.1. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 
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επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 

ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 6.2 ηεο παξνχζαο. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε 

απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο 

εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 

εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξίαο. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 

ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 

πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων   
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ 

ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 

6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη 
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ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β‟ 

ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016  νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που 
το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα ΗΥ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ 

ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε 

καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 

νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 

αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο 

εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζηνπο θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο, δειαδή νη παξαδφζεηο ζα είλαη ζηαδηαθέο-ηκεκαηηθέο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ηκεκαηηθά, εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, ειεχζεξν θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ην 

ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηεο. 

 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα θαη εθδίδεηαη 

πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα 

ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη 

πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

6.3 Ειδικού όροι ναύλωςησ – αςφϊλιςησ - ανακούνωςησ φόρτωςησ και ποιοτικού 
ελϋγχου ςτο εξωτερικό 
Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξε ε πξνκήζεηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ πνπ έρεη 

πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ν πξνκεζεπηήο. 

Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε απνζήθεο ή ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηελ επζχλε φκσο ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ν πξνκεζεπηήο. Όια ηα πιηθά θαη 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά παληφο θηλδχλνπ 

(θινπή, ππξθαγηά θ.ι.π.) ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξνζθνκηζζεί ζηελ Τπεξεζία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ  

Πξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε ζην εξγνζηάζην ηνπ νίθνπ 

θαηαζθεπήο ή θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο, Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί απνζηείιεη επηηξνπή απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ή ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Έλαληη ηεο επηηξνπήο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:  

α) Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηδίσο γηα κεηαθίλεζε, 

κεηαηφπηζε, ζηνίβαζκα ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 

έιεγρν.  

β) Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα ηερληθά κέζα έρεη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ.  

γ) Να ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο.  
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δ) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ή ειέγρνπο.  

Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην 

εμσηεξηθφ, βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Ζ επηηξνπή ππνρξενχηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, λα κελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 
6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 

θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  ,  επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ : 

 

 Α/Α.1 : θαηξηθφο θξνπλφο γσληαθφο 1.1.4'' (ηξειφ ξαθφξ) -1'' ζει.,  Βαξέσο ηχπνπ, Οξεηράθηλν 

θαξέ– Έλα (1) ηεκάρην.  

 

 Α/Α.3: Οξεηράιθηλνο θαηξηθφο θξνπλφο, κε ηειεζθνπηθή δηάηαμε 3/4''ρ3/4'' αξο  (DN15) – Έλα 

(1) ηεκάρην. 

 

 Α/Α.4:  θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , Βαξέσο ηχπνπ , 3/4'' αξζ. Υ 1/2'' ζει. (DN15), 

νξεηραιθηλν θαξέ – Έλα (1) ηεκάρην.  

 

 Α/Α.24: έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 60-70- Μήθνο =300 

mm ,16 αηκ – Έλα (1) ηεκάρην. 

 

 Α/Α.38 : Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε πιαίζην-θάιπκκα 

θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 35Υ35 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 125  - Έλα (1) ηεκάρην 

 

 Α/Α.40 : Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, νλνκαζηηθήο παξνρήο 

Q3=2,5 m3/h, Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=190 mm, κε 

ελσηηθά παξεκβπζκάηα (ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. – Έλα (1) ηεκάρην. 

6.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα προμόθειασ  
Γελ απαηηείηαη  

6.7 Αναπροςαρμογό τιμόσ  
Γελ επηηξέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «Πξνκήζεηα Τιηθψλ Αγσγψλ θαη Παξνρψλ Ύδξεπζεο  

(θξεάηηα, ζσιήλεο, πδξφκεηξα θιπ.) (2018)» . 

Ζ ζχκβαζε απνζθνπεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, νη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο ιφγσ αλαγθαηφηεηαο ησλ  

ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη δηαζθάιηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηπρψλ ηκεκάησλ.    

 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

Πεξηγξαθή  Κσδηθφο CPV 

ΜΟΝ 

ΜΔΣΡ ΠΟΟΣΖΣΑ 

Πνζφ 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

ηξφθηγγεο, 

θξνπλνί, 

δηθιείδεο θαη 

παξφκνηα είδε   

ΚΧΓ.42130000-

9 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1.804,00 

27.284,70 

€ 

σιήλεο θαη 

εμαξηήκαηα   

ΚΧΓ. 

44164310-3 ΜΔΣΡΑ 3.444,00 

19.370,60 

€ 

Γηάθνξα 

πξντφληα απφ 

ρπηνζίδεξν     

ΚΧΓ. 

44470000-5 
ΣΔΜΑΥΗΑ 822,00 

36.835,75 

€ 

Τδξνκεηξεηέο   
ΚΧΓ. 

38411000-9 ΣΔΜΑΥΗΑ 670,00 

23.930,00 

€ 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπφ Πξνκήζεηα Τιηθψλ 

 

Ο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζηα παξαθάησ πεξηγξαθφκελα είδε: 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ , γηα φινπο ηνπο 

θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ επηκέξνπο πξντφλησλ ηα εμήο :  

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο 

– δνθηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνδηαγξαθφκελσλ πξντφλησλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ ,γηα φια ηα πξνζθεξφκελα 

πξνδηαγξαθφκελα είδε, πνπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκφο , πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηνχληαη απφ 

νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Γίλνληαη 

δεθηά ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε (Π.Γ 

60/2007-ΑΡ ΦΔΚ 64/2007) 
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 ΖΜΔΗΧΖ 1 

 Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο ISO 9001:2015  πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά θαηεγνξία ζα 

πξέπεη λα είλαη ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο δειψζεθαλ απφ ην ζπκκεηέρνληα (Τπεχζπλε 

Γήισζε). 

 ΖΜΔΗΧΖ 2 

 Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά είδνο ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ ,γηα φια ηα πξνζθεξφκελα 

πξνδηαγξαθφκελα είδε.  

 Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνδηαγξαθφκελσλ εηδψλ.  

  

 Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα είλαη γξακκέλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο κειέηεο, ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, θαη νπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα 

εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε 

ηζρχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε 

πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηερληθά θπιιάδηα ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε απιά 

θσηναληίγξαθα ζηελ αγγιηθή γιψζζα.   

 

Ο ΓΖΜΟ Παιιήλεο επηζπκεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ θάιπςε φισλ 

ησλ παξαθάησ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ πιηθψλ : 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

θαηξηθνί θξνπλνί, Βαξέσο ηχπνπ 

(Αχμσλ αξηζκφο 1 έσο 4) 
 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

 Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη κεησκέλεο ή νιηθήο ξνήο θαη ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηεο ζθαίξαο 

ζα θαζνξίδεηαη απφ ην πξφηππν ΔΝ 13828  .Θα  δηαηεξνχλ ηελ  πηψζε πίεζεο  πνπ δεκηνπξγεί ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ πδξνκεηξεηή ζε ρακειά 

επίπεδα ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή δηαηνκήο ηνπο .  

 

 Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο ,ρσξίο πφξνπο ,ππνιείκκαηα άλζξαθα ή 

νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή – θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. 

 

 Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα έρνπλ ζηαζεξή πνηφηεηα πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη θαηεξγαζίαο δηφηη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνηφηεηαο   ISO 

9001:2015  . 

 

  Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαη δνθηκαζκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

Πξφηππν EN 13828 (ζηεγαλφηεηα – δεχγε δπλάκεσλ (εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε ). 
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 Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαη δνθηκαζκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο EN 

13828 (ζηεγαλόηεηα – δεύγε δπλάκεσλ (εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε ) θαζώο θαη κε ην 

πξόηππν ΔΝ 12266-1  (πίεζε ιεηηνπξγίαο –ζηεγαλόηεηαο ). 
 

 

Οη θαηξηθνί θξνπλνί   ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  , ζαλ θξνπλνί δηαθνπήο ( ½‟‟ -¾ ‟‟ & 1‟‟) πξηλ απφ ηνλ 

πδξνκεηξεηή ή  ζαλ ηεξκαηηθά δηθηχνπ ζε ρψξνπο θνηλήο σθειείαο (πιαηείεο , πάξθα ,Ννζνθνκεία , 

ζρνιεία (2‟‟ -2.½‟‟ & 3‟‟ ) θαη απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα :  

 ψκα θξνπλνχ   

 θαίξα  

 ηππηνζιίπηεο  

 Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο –ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα θαη ζθαίξαο  

 Άμνλαο ρεηξηζκνχ ζθαίξαο 

 Μνριφο ηνπ άμνλα ρεηξηζκνχ 

 Βίδα ζπγθξάηεζεο κνρινχ 

          

Θα αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 Καηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή). 

 Γηάκεηξνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ . 

  

Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 

Σν κέηαιιν θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ, ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ εθηφο απηψλ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ   

 

1. Σερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ ζθαηξηθψλ 

θξνπλψλ  , δηαζηάζεηο , βάξε.. θά. 

2. Πηψζε πίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή (Kv) - Γηεζλέο ζχζηεκα. Γηα θάζε πεξίπησζε νη 

ηηκέο ηνπ Kv  δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ αλά δηαηνκή  (νη νπνίεο  

ζα επηβεβαηψλνληαη απφ ην δηάγξακκα πηψζεο πίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή  ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ):  

α. ½‟‟ ρ ¾‟‟, ¾‟‟ ρ ¾‟‟ ηειεζθνπηθφο ,  (DN15)–– Kv 30 

β. ¾ ‟‟(DN20)  – Kv 54 

γ. 1‟‟ (DN25)– Kv 82 

                      εκείσζε   

                     (Kv) = Υσξεηηθφηεηα (θπβ.κέηξα / ψξα) πνπ πξνθαιεί πηψζε πίεζεο 1 

                     bar ζε  ζεξκνθξαζία 15,5 β/ Κειζίνπ (Γηεζλέο ζχζηεκα). 

3. Πίεζε ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ  γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ  

5. Πηζηνπνηεηηθφ  ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο δνθηκήο  ησλ  ζθαηξηθψλ 

θξνπλψλ  (ή ηεο αληίζηνηρεο νηθνγέλεηαο πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη πξνζθεξφκελνη 

ζθαηξηθνί   θξνπλνί) φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη νη πξνζθεξφκελνη ζθαηξηθνί θξνπλνί είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη – δνθηκαζκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13828. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ  ή βεβαίσζε δνθηκήο  ησλ  ζθαηξηθψλ θξνπλψλ απφ αλεμάξηεην 

πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ    φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη 
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νη πξνζθεξφκελνη ζθαηξηθνί θξνπλνί είλαη θαηαζθεπαζκέλνη – δνθηκαζκέλνη ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ΔΝ 12266-1 (πίεζε ιεηηνπξγίαο –ζηεγαλφηεηαο ) . 

7. Διάρηζην βάξνο ζθαηξηθψλ θξνπλψλ   :  

α. ½‟‟ ρ ¾‟‟ (DN15) - 280 gr   

β. ¾ ‟‟ (DN20) – 380 gr  

γ. 1‟‟ (DN25)  – 650 gr  

 

 

 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΚΛΔΗΓΩΜΑΣΟ ΦΑΗΡΗΚΟΤ ΚΡΟΤΝΟΤ (½’’ -¾ ’’-1)  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ , νη ζθαηξηθνί θξνπλνί γηα ηηο δηαηνκέο ½‟‟ -¾ ‟‟ -1‟‟ /Α.Σ.2 έσο 4  (νη νπνίνη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πδξνκεηξεηέο) ζα κπνξνχλ λα  δερηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ  (ρσξίο λα αθαηξεζνχλ απφ 

ην δίθηπν χδξεπζεο ) θαηάιιειν κεραληζκφ θιεηδψκαηνο  (ν ζθαηξηθφο θξνπλφο γηα ηνλ Α.Σ. 3 πξέπεη 

λα θέξεη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ) .Δπάλσ ζηνλ κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

απνζπψκελν θαπάθη αζθάιηζεο κε εηδηθφ θιεηδί αζθαιείαο πνπ ζα θιεηδψλεη θαη ζα μεθιεηδψλεη ηνλ 

δηαθφπηε  κε απιή πεξηζηξνθή 90 κνηξψλ .  

Δπίζεο κπνξνχλ κέζσ πιαζηηθήο αζθάιεηαο λα θιεηδσζνχλ θαη δεχηεξε θνξά, εθφζνλ απηή πεξαζηεί 

κέζα απφ ηηο νπέο πνπ ππάξρνπλ ζην νξεηράιθηλν θαπάθη θαζψο θαη ζην πιαζηηθφ θαπάθη. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηδηθήο απηήο δηάηαμεο-θαηαζθεπήο, 

ηα νπνία ζα αηηηνινγνχλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θξνπλνχ ζε ζπλζήθεο θιεηδψκαηνο. 

Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ιχζεηο κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο πνπ απαξηίδνληαη απφ ζχξκα κε 

κνιπβδνζθξαγίδα ή ινπθέηα κε αιπζίδα, θιπ. 

 

 

 

Α.Σ.1 

ΦΑΗΡΗΚΟ ΚΡΟΤΝΟ -ΓΩΝΗΑΚΟ 90ν -   1.1/4'' (ΣΡΔΛΟ ΡΑΚΟΡ ) –  1’’ ΘΖΛ  ,  FW Β.Σ   - 

ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟ ΚΑΠΑΚΗ       

 

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο  25 bar   . 

- Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο ( πδξαπιηθή) 40 bar θαη ζηεγαλφηεηαο 25 bar. 

- Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ ή κε άιιε αμηφπηζηε 

κέζνδν. Ζ δνθηκή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο θξνπλνχο θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. 

- ψκα –άθξα : Οξείραιθνο CW 617N  (Cu ,Zn40 ,Pb2 ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12165 

- θαίξα   : Οξείραιθνο CW 617N  (Cu ,Zn40 ,Pb2 ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12165, ζπκπαγήο, 

δηακαληαξηζκέλε ,γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηά DIN 4766. 

- Άμνλαο - ηππηνζιίπηεο θαη δαθηπιίδη : Οξείραιθνο CW 614N  ή   CW 617N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΝ 12165. 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  ζθαίξαο : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ 

κε πάηεκα ζθαίξαο ζην ηεθιφλ 2,5 ρηι .     

- Ρνδέια ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  άμνλα  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) ή 

ηζνδχλακν πιηθφ πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ.     

- Πάρνο ζψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο ζθαίξαο : ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι  

- Πάρνο ζειπθνχ ζπεηξψκαηνο : ηνπιάρηζηνλ 4 ρηι  

- Ζ δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη 25 ρηι    .  

-Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. 

- Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη νξείραιθν ζθπξήιαην θαη εμσηεξηθά φπσο ην ινηπφ ζψκα. Ζ 

βίδα ζπγθξάηεζεο ηνπ θαπαθηνχ ζα είλαη απφ νξείραιθν ή αλνμείδσην ράιπβα. 

-Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 
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- Σν νξεηράιθηλν θαπάθη ηνπ άμνλα ρεηξηζκνχ ζα δηαζέηεη θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα εμαζθαιίδεη, ζηνλ 

ζθαηξηθφ θξνπλφ ηξεηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο:  

 Καλνληθή ιεηηνπξγία ζθαηξηθνχ θξνπλνχ. 

 θαηξηθφο θξνπλφο κφληκα αλνηθηφο. 

 θαηξηθφο θξνπλφο κφληκα θιεηζηφο. 

- Διάρηζην βάξνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ: 850  γξακκάξηα ηνπιάρηζηνλ. 

 

 

 

 

 

Α.Σ.2 

θαηξηθφο θξνπλφο 1'' ζει -1'' ζει DN (25),  Οιηθήο Γηαηνκήο, Βαξέσο ηχπνπ,  πεηαινχδα  

 

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο  40 bar. 

- Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ ή κε άιιε αμηφπηζηε 

κέζνδν. Ζ δνθηκή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο θξνπλνχο θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. 

- ψκα –άθξα : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 

πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- θαίξα   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 

πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys), ζπκπαγήο, δηακαληαξηζκέλε ,γπαιηζκέλε θαη 

ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηά DIN 4766. 

- Άμνλαο - ηππηνζιίπηεο   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη 

φπσο απφ ην πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  ζθαίξαο : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ 

κε πάηεκα ζθαίξαο ζην ηεθιφλ 2,5 ρηι .     

- Ρνδέια ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  άμνλα  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) ή 

ηζνδχλακν πιηθφ πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ.     

- Ζ δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη 25 ρηι ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828  .  

-Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. 

- Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη πεηαινχδα απφ αινπκίλην .   

- Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 

- Ο θξνπλφο πξνο ηε πιεπξά ηνπ αξζεληθνχ ζπεηξψκαηνο ζα θέξεη εμάγσλν γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε. 

- Ο ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα δηαζέηεη νπή αζθάιηζεο δηακέηξνπ 1,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ  ζην θπξίσο ζψκα ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ζέζε. 

 

 

 

Α.Σ.3 

θαηξηθφο θξνπλφο 3/ 4'' (Σξειφ ξαθφξ  )  -    3/ 4'' αξζ, DN (15)  , Βαξέσο ηχπνπ,  Οξεηράιθηλε 

Πεηαινχδα  & Κιείδσκα -Σειεζθνπηθφο     

 

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο  40 bar   . 

- Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ ή κε άιιε αμηφπηζηε 

κέζνδν. Ζ δνθηκή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο θξνπλνχο θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. 

- ψκα –άθξα : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 

πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- θαίξα   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 
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πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys), ζπκπαγήο, δηακαληαξηζκέλε ,γπαιηζκέλε θαη 

ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηά DIN 4766. 

- Άμνλαο - ηππηνζιίπηεο   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη 

φπσο απφ ην πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  ζθαίξαο : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ 

κε πάηεκα ζθαίξαο ζην ηεθιφλ 2,5 ρηι .     

- Ρνδέια ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  άμνλα  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) ή 

ηζνδχλακν πιηθφ πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ.     

- Ζ δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη 15 ρηι ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828  .  

-Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. 

- Ο κνριφο ρεηξηζκνχ ζα είλαη ιαβή (κηζή πεηαινχδα) ή πεηαινχδα θαηαζθεπαζκέλε απφ  νξείραιθν 

ζθπξήιαην θαη εμσηεξηθά φπσο ην ινηπφ ζψκα. Ζ βίδα ζπγθξάηεζεο ηνπ θαπαθηνχ ζα είλαη απφ 

νξείραιθν ή αλνμείδσην ράιπβα. 

-Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 

- Ο θξνπλφο πξνο ηε πιεπξά ηνπ αξζεληθνχ ζπεηξψκαηνο ζα θέξεη εμάγσλν γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε. 

- Ο ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα δηαζέηεη νπή αζθάιηζεο δηακέηξνπ 1,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ  ζην θπξίσο ζψκα ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ζέζε. 

- Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ θξνπλνχ (θιεηζηή ζέζε)  ζα είλαη 90 + 1ρηι. 

 

Ο θξνπλόο ζα έρεη ηελ παξαθάησ δηακόξθσζε άθξσλ : 

ηε κία πιεπξά (πνπ βηδψλεηαη ζηελ ζπιιέθηε πδξνκέηξσλ ) ν ζθαηξηθφο θξνπλφο θέξεη αξζεληθφ 

ζπείξσκα ¾‟‟ . 

ηελ άιιε πιεπξά πξνζαξκφδεηαη νιηζζαίλσλ ζχλδεζκνο (μερσξηζηφ ηεκάρην) θαηαζθεπαζκέλνο κε ην 

ίδην πιηθφ ηνπ θξνπλνχ κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ κήθνπο ηνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 12 mm , έηζη 

ψζηε ε εζσηεξηθή δηάκεηξφο ηνπ λα είλαη ε ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ θξνπλνχ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην κήθνο ηνπ νιηζζαίλνληνο ζπλδέζκνπ είλαη ηέηνην ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

επρεξήο ζχλδεζε /απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζην θξεάηην . 

Σν άιιν άθξν ηνπ νιηζζαίλνληνο ζπλδέζκνπ (ηειεζθνπηθήο δηάηαμεο ) βηδψλεηαη ζην άθξν ηνπ 

πδξνκεηξεηή.  

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ , νη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα θέξνπλ θαηάιιειν κεραληζκφ θιεηδψκαηνο . Δπάλσ 

ζηνλ κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη απνζπψκελν θαπάθη αζθάιηζεο κε εηδηθφ 

θιεηδί αζθαιείαο πνπ ζα θιεηδψλεη θαη ζα μεθιεηδψλεη ηνλ δηαθφπηε  κε απιή πεξηζηξνθή 90 κνηξψλ .  

Δπίζεο κπνξνχλ κέζσ πιαζηηθήο αζθάιεηαο λα θιεηδσζνχλ θαη δεχηεξε θνξά, εθφζνλ απηή 

πεξαζηεί κέζα απφ ηηο νπέο πνπ ππάξρνπλ ζην νξεηράιθηλν θαπάθη θαζψο θαη ζην πιαζηηθφ θαπάθη. 

Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ιχζεηο κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο πνπ απαξηίδνληαη απφ ζχξκα κε 

κνιπβδνζθξαγίδα ή ινπθέηα κε αιπζίδα, θιπ. 

 

 

Α.Σ.4 

θαηξηθφο θξνπλφο 3/4'' αξζ -1/2'' ζει DN (15)   ,  Βαξέσο ηχπνπ,  Οξεηράθηλν θαπάθη 

* Γελ γίλνληαη δεθηνί θξνπλνί πνπ απνηεινχλ έλσζε δχν ηεκαρίσλ (ζθαηξηθνχ θξνπλνχ  θαη 

ζπζηνιηθνχ καζηνχ ή νηηδήπνηε παξφκνην). 

 

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο  40 bar   . 

- Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ ή κε άιιε αμηφπηζηε 

κέζνδν. Ζ δνθηκή ζα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο θξνπλνχο θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. 

- ψκα –άθξα : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 
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πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- θαίξα   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη φπσο απφ ην 

πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys), ζπκπαγήο, δηακαληαξηζκέλε ,γπαιηζκέλε θαη 

ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα Rz= 0,5 m θαηά DIN 4766. 

- Άμνλαο - ηππηνζιίπηεο   : Οξείραιθνο CW 614/7N    ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  θαζψο θαη 

φπσο απφ ην πξφηππν ΔΝ 13828 ( (ει 7 άξζξν 51.1.1. Copper alloys). 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  ζθαίξαο : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ 

κε πάηεκα ζθαίξαο ζην ηεθιφλ 2,5 ρηι .     

- Ρνδέια ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο  άμνλα  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  : θαζαξφ ηεθιφλ (PTFE) ή 

ηζνδχλακν πιηθφ πάρνπο 4,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ.     

- Ζ δηάκεηξνο ηεο νπήο ηεο ζθαίξαο ζα είλαη 15 ρηι ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828  .  

-Σν αμνλάθη  ρεηξηζκνχ ζθαίξαο  ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. 

- Ο κνριφο ρεηξηζκνχ ζα είλαη απφ νξείραιθν ζθπξήιαην θαη εμσηεξηθά φπσο ην ινηπφ ζψκα εθφζνλ 

είλαη θαξέ –θαπάθη ή ζα είλαη απφ αινπκίλην εθφζνλ είλαη ιαβή.  

-Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη  κε ζηξνθή 90 κνηξψλ . 

- Ο θξνπλφο πξνο ηε πιεπξά ηνπ αξζεληθνχ ζπεηξψκαηνο ζα θέξεη εμάγσλν γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε. 

- Ο ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα δηαζέηεη νπή αζθάιηζεο δηακέηξνπ 1,0 ρηι ηνπιάρηζηνλ  ζην θπξίσο ζψκα ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλε ζέζε. 

 

 

 

Οξεηράιθηλα εμαξηήκαηα κεραληθήο ζχζθημεο γηα ζσιήλα PE-PVC – (Γαθηχιηνο 

αθακςίαο) 

(Αχμσλ αξηζκφο 5 έσο 6) 
Πξννξηζκφο  

Σα νξεηράιθηλα ξαθφξ κεραληθήο ζχζθημεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην άθξν αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ PE –

PVC (αγσγφ δηαλνκήο) θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ έλσζε ηνπ αγσγνχ κε ηνπο ζθαηξηθνχο θξνπλνχο 

ζπλέλσζεο θαη δηαθνπήο ή ζα ζπλδεζνχλ επί αγσγψλ PE-PVC ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδέζκσλ. 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

Σα νξεηράιθηλα ξαθφξ -ζχλδεζκνη κεραληθήο ζχζθημεο PE-PVC ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

πφξνπο, ππνιείκκαηα άλζξαθα ή νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή ή θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. 

Θα αλαγξάθνληαη πάλσ ζην ζψκα ησλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ -ζπλδέζκσλ κεραληθήο ζχζθημεο PE-PVC 

(αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

 Καηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή). 

 Γηάκεηξνο εμαξηήκαηνο  . 

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπλδέζκνπ. 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη απφ ηελ κία πιεπξά λα ζπλδέεηαη επί ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ PE-PVC θαη 

απφ ηελ άιιε λα δηακνξθψλεη απφιεμε αξζεληθνχ ή ζειπθνχ κεηαιιηθνχ ζπεηξψκαηνο ή ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη επί αγσγψλ PE-PVC ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπλδέζκσλ.  

 

χλδεζε επί ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ PE – PVC. 

Ζ ζχλδεζε επί ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεηαη κε κεραληθφ ηξφπν απνθιεηφκελεο ηεο απηνγελνχο 

ζπγθφιιεζεο (PE). Με ηε ζχλδεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ε ζηεγάλσζε θαη ε αγθχξσζε. 

Δηδηθφηεξα : 
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α1. ηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ (o-ring ) ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη 

εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ αγσγνχ θαη εζσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ ζηεγαλφηεηα ζα 

επηηπγράλεηαη κε απιή δηείζδπζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ. 

α2. Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ πνπ ζα 

απνθιείεη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε ηνπ αγσγνχ απφ ην ζχλδεζκν. Ζ αγθχξσζε ζα επηηπγράλεηαη κε 

ζχζθημε ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ πεξηκεηξηθά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη δηάηαμε, ε νπνία απνηειείηαη απφ δαθηχιην αγθχξσζεο θαηαζθεπαζκέλν απφ 

νξείραιθν, ν νπνίνο ζθίγγεη εμσηεξηθά ην ζσιήλα. Ζ ζχζθημε επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαλαγθαζκέλε 

κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο (νξείραιθνο ή ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ), κέζσ ζχζθημεο 

ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηάο ηνπ απφ ην πεξηθφριην ζχζθημεο. 

ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο ζα ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθέο πξνεμνρέο νη νπνίεο ζα 

δηεηζδχνπλ εμσηεξηθά πεξηκεηξηθά ζηνλ αγσγφ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. Οη πξνεμνρέο απηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη κηθξήο επηθάλεηαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δηείζδπζε εληφο ηεο κάδαο ηνπ αγσγνχ θαη φρη απιήο 

ζπκπίεζεο ηνπο. 

Σν βάζνο ησλ πξνεμνρψλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφ, ψζηε λα κελ κεηψλεηαη ζπλνιηθά ε αληνρή ηνπ 

αγσγνχ. 

Πξνζνρή. 

 Σν Πεξηθφριην χζθημεο ζπλδέεηαη εζσηεξηθά  ή εμσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο ηνπ νξεηράιθηλνπ 

ζπλδέζκνπ.  

β. Δμάξκσζε  

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμάξκσζεο. Ζ εμάξκσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα 

θαηαζηξέθεηαη ν ζσιήλαο ή ν ζχλδεζκνο θαη λα επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα επθνιία θαη αμηνπηζηία. 

 

γ. Τιηθά θαηαζθεπήο  

ψκα – Πεξηθφριην χζθημεο: Οξείραιθνο CW 614N ή CW 617N ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/5  

. 

Γαθηχιηνο αγθχξσζεο : Οξείραιθνο CW 614N  ή CW 617N ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12164/8  ή 

ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (πρ αθεηάιε ) . 

Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο : EPDM, NBR  . 

δ. Πίεζε Λεηηνπξγίαο. 

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 bar 

ε . Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο   

Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  ηνπ ζπλδέζκνπ  ζα πξέπεη λα είλαη απφ 0
o
 C κέρξη  60

o
 C 

 

δ . Γαθηχιηνη αθακςίαο    

 

Σν πνιπαηζπιέλην σο ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ζε θαζεζηψο παξακέλνπζαο ηάζεο κεηαβάιιεη ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ ( θαηλφκελν εξππζκνχ ) .  

 

Δπεηδή ηφζν ε δηάηαμε ζηεγάλσζεο φζν θαη ε δηάηαμε αγθχξσζεο επηβάιινπλ ηειηθά ζηνλ αγσγφ ηνπ 

πνιπαηζπιελίνπ πεξηθεξεηαθέο ζιηπηηθέο ηάζεηο αλακέλεηαη κείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ . Όπσο 

πξναλαθέξζεθε , ν δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη ζηεγάλσζε αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κείσζεο ηεο δηακέηξνπ . Δπίζεο , ε δηάηαμε αγθχξσζεο πνπ πξναλαθέξζεθε , παξακέλεη 

ηζρπξή αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κείσζεο ηεο δηακέηξνπ , αθνχ νη πεξηθεξεηαθέο εζσηεξηθέο 

πξνεμνρέο ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο δηεηζδχνπλ εληφο ηεο κάδαο ηνπ αγσγνχ .  

 

Παξά ηα παξαπάλσ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο κείσζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ εμ΄ αηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ εξππζκνχ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ , ν ζχλδεζκνο ζα δηαζέηεη δαθηχιην αθακςίαο , ν νπνίνο ζα 

ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ ζην άθξν ηνπ .  
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Οη δηαζηάζεηο ηνπ δαθηπιίνπ αθακςίαο ζα είλαη :  

 Μήθνο : φζν ην κήθνο επηξξνήο ηεο ζχζθημεο  ηνπ αγσγνχ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ηεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ .  

 Δλδεηθηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο δαθηπιίνπ : 1mm . 

 

Ο δαθηχιηνο αθακςίαο ζην έλα άθξν ηνπ ζα έρεη κηθξή δηεχξπλζε ηεο δηαηνκήο ηνπ , ψζηε λα 

ζπγθξαηείηαη ζην άθξν ηνπ ζσιήλα θαη λα απνθιείεηαη ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

αγσγνχ .  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 

1. Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ξαθφξ κεραληθήο ζχζθημεο γηα ζσιήλα ΡΔ-PVC φπνπ 

αλαιπηηθά ζα πεξηγξάθνληαη ηα εμήο: 

i. Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ κεραληθήο ζχζθημεο γηα ζσιήλα 

ΡΔ-PVC , δηαζηάζεηο ,..θά. 

ii. Οδεγίεο ρξήζεο ησλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ κεραληθήο ζχζθημεο γηα ζσιήλα ΡΔ-PVC. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ κεραληθήο ζχζθημεο 

αγσγνχ PE-PVC γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ή βεβαίσζε δνθηκήο ησλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ 

κεραληθήο ζχζθημεο αγσγνχ PE-PVC βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1254-3 ή DIN 8076.  

 

 

 

 

 

 

έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα ζσιήλα PE/PVC   

(Αχμσλ αξηζκφο 7 έσο 8) 
ΓΔΝΗΚΑ  

 Οη δσζηήξεο (ζέιιεο) ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζπλδέζεσλ παξνρήο θαη 

θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αγσγνχο PE/PVC ηνπ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο  αληίζηνηρεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  . 

 Οη δσζηήξεο (ζέιιεο) ζα απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

 Άλσ Σκήκα 

 Κάησ Σκήκα 

 Διαζηηθφο Γαθηχιηνο 

 Κνριίεο 

 Σν άλσ ηκήκα ησλ δσζηήξσλ ζα θέξεη νπή πιήξνπο δηαηνκήο θαζ‟ φιν ην πάρνο ηνπ, κε ζειπθφ 

ζπείξσκα BSP, δηακέηξνπ   ¾‟‟  ,  1 . 

 ηελ πεξηνρή ηεο νπήο, εζσηεξηθά, ζα θέξεη ειαζηηθφ δαθηχιην θαηάιιειεο δηαηνκήο, ην νπνίν 

θαη εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Σν ειαζηηθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ηνπ 

πξφηππνπ ΔΝ 681 -1 θαη ζα θέξεη ηελ παξαθάησ ζήκαλζε (άξζξν 10 - ΔΝ 681-1 ) :  

1. Ολνκαζηηθφ Μέγεζνο  
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2. Σαπηφηεηα παξαγσγνχ  

3. Σνλ αξηζκφ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 681-1 κε ηνλ ηχπν εθαξκνγήο θαη ηελ θαηεγνξία 

ζθιεξφηεηαο σο θαηάιεμε , „εηνη ΔΝ 681-1/WA /70 . 

4. Σν ηξίκελν θαη ην έηνο παξαγσγήο . 

5. Σελ αληνρή ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (L) εάλ ρξεηάδεηαη , ήηνη WAL . 

6. Σελ αληνρή ζε έιαην (Ο) εάλ ρξεηάδεηαη , ήηνη WCO . 

7. Σελ ζπληνκνγξαθία γηα ην ειαζηηθφ , ήηνη EPDM. 

 Ζ ζηεγάλσζε ζα επηηπγράλεηαη κε ζχζθημε ηνπ δσζηήξα επί ηνπ αγσγνχ κέζσ θνριηψλ πνπ 

ελψλνπλ ηα δχν ηκήκαηά ηνπ. 

 Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη γηα θιάζε πίεζεο PN 16 atm. 

 Καηά ηελ ζχζθημε ηνπ δσζηήξα ζα απνθεχγεηαη ε ζεκεηαθή θαηαπφλεζε ηνπ αγσγνχ. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Σν πιάηνο ηνπ δσζηήξα ζα είλαη ηεο ηάμεο ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ ζηνλ 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί. 

 Θα ππάξρεη ειαζηηθή επίζηξσζε θαηάιιεινπ πάρνπο ζε φιε ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

δσζηήξα. 

 Θα ππάξρεη δηάηαμε ηέξκαηνο ζηα δχν άθξα ηνπ, γηα ηελ απνθπγή ππέξκεηξεο ζχζθημεο. 

 Θα απνθιείεηαη ε ζηξνθή ηνπ δσζηήξα πεξί ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ ζχζθημή ηνπ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ ηκήκαηνο ηνπ δσζηήξα ζα είλαη ρπηνζίδεξνο ηεο 

θιάζεο GGG-50/40 θαηά ΔΝ 1563. Σα δχν ηκήκαηα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή ρξψκαηνο κπιε θαηάιιειεο γηα πφζηκν λεξφ θαη πάρνπο 250 κm. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζα είλαη EPDM θαη είλαη θαηάιιειν γηα πφζηκν 

λεξφ . 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θνριίσλ θαη ησλ πεξηθνριίσλ ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο.   

 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  

 

 

  

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 

 πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ  πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο . 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ  ηεο βαθήο & ειαζηηθνχ 
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 Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο αξρήο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ειαζηηθνχ πιηθνχ ηεο ζέιιαο παξνρήο  , 

κε ην δηεζλέο πξφηππν ΔΝ 681-1. 

 

 

Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα ζσιήλα PVC, PN16  

(Αχμσλ αξηζκφο 9 έσο 10) 
 

1. Αληηθείκελν 

Οη ζχλδεζκνη πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ εδάθνπο θαη  γηα ηελ ζχλδεζε  ζσιήλα   PVC κε 

ζσιήλα PVC  .H ππεξεζία δεηεί ηα δηκπψ λα έρνπλ κεγάιν κήθνο γηα ηελ απνθπγή εζθαικέλσλ 

ζπλδέζεσλ ιφγσ κε επαξθνχο κήθνπο , πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ . 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

χλδεζκνο δηκπψ καθξχιαηκνο , πιήξεο, δειαδή καδί κε ηνπο ζπλδέζκνπο –ζψκα , θνριίεο θαη 

πεξηθφριηα θαζψο θαη ηνπο ειαζηηθνχο ζπλδέζκνπο ζηεγαλφηεηαο  θαη βίδεο .  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζα είλαη :  

 ψκα  : Υπηνζίδεξνο θιάζεσο ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563. 

 χλδεζκνη   : Υπηνζίδεξνο θιάζεσο ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563. 

 Κνριίεο –Πεξηθφριηα :  Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο. 

 Διαζηηθνί χλδεζκνη ηεγαλφηεηαο : EPDM, NBR θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

 Βαθή  κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή  επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ 

ηνπιάρηζηνλ  

 

Διάρηζηα  κήθε καθξχιαηκσλ δπκπψ (άθξν ζε άθξν –δελ πεξηιακβάλεηαη ην κήθνο ησλ θνριηψλ –

πεξηθνριίσλ) . 

Φ90: 140 ρηι 

Φ110: 160 ρηι 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε, ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (βαθήο, ειαζηηθψλ) γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

 

 

 

Επκπψ– ζχζηεκα αγθχξσζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο -κεγάινπ εχξνπο  

(Αχμσλ αξηζκφο 11) 

1. Αληηθείκελν  

Οη ζχλδεζκνη Επκπψ ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη είλαη θαηάιιεινη γηα ελψζεηο αγσγψλ  PE, 
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PVC, Υάιπβα ,Ακηάληνπ κε αγσγνχο αληηζηνίρσλ πιηθψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε 

πδαηνζηεγαλφηεηα.  

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη ζχλδεζκνη κεγάινπ εχξνπο ζα δηαζέηνπλ δηάηαμε κε αγθχξσζε, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη 

ζηεγαλνπνίεζε  ζηα άθξα ησλ αγσγψλ (ραιπβδνζσιήλα , ακηαληνζσιήλα ,PE, PVC ή άιινπ ηχπνπ 

ζσιήλα)  γηα πίεζε ηνπ δηθηχνπ 16 αηκ θαζψο θαη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ 

. 

 

Οη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ νη αγσγνί πνπ 

ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο 8
0 

ηνπιάρηζηνλ θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

Κάζε πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ ζα θέξεη αλεμάξηεηε δηάηαμε ζχζθηγμεο. 

 

ΔΗδηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

α. Τιηθά Καηαζθεπήο : 

 

 ψκα : ειαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563 

 Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγαλνπνίεζεο : EPDM ή ΝBR, θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε 

ζπλαξκνγή αθφκε θαη ζε κε ηνξληξηζκέλα άθξα αγσγψλ ή άθξα κε αλψκαιεο επηθάλεηεο . 

 Κνριίεο –Πεξηθφριηα :  Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο . 

 Βαθή κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ ηνπιάρηζηνλ  

 

β. Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar  

 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  

 

 

ΔΤΡΟ ΕΤΜΠΩ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΤΡΟΤ ΜΔ ΑΓΚΤΡΩΖ    

 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 Bar ζε 

ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα . 

 

 159-194 mm 

 

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ σο πξνο ην αλσηέξσ πίλαθα κε ην απαηηνχκελν εχξνο δηακέηξσλ , θάλεη 

απνδεθηφ ζην άλσ φξην ή ζην θάησ φξην ην δηθαίσκα ηεο απφθιηζεο κέρξη 2 mm. Γελ γίλεηαη απνδεθηή 
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απφθιηζε θαη ζηα δχν φξηα ηνπ εχξνπο παξά κφλν ζην έλα φξην , ή ην άλσ (κηθξφηεξε δηάζηαζε απφ 

ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm )  ή ην θάησ (κεγαιχηεξε δηάζηαζε απφ ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm)  φξην . 

 

Σν εχξνο ησλ δπκπψ λένπ ηχπνπ ζα είλαη ην ίδην θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο δει 159-194 mm απφ ηελ κία 

πιεπξά 159-194 mm  θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

 

 

 

 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο 

 

 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο . 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (βαθήο, ειαζηηθψλ ζηεγαλφηεηαο) γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

 

 

 

Φιάληδα - Επκπψ Υπηνζηδεξά κεγάινπ εχξνπο Αγθχξσζεο  

(Αχμσλ αξηζκφο 12) 
 

1. Αληηθείκελν  

Οη ζχλδεζκνη -Επκπψ ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη είλαη θαηάιιεινη γηα ελψζεηο αγσγψλ  

PE, PVC, Υάιπβα ,Ακηάληνπ κε αγσγνχο αληηζηνίρσλ πιηθψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε 

πδαηνζηεγαλφηεηα.  

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη ζχλδεζκνη ζα δηαζέηνπλ, ζηελ κία πιεπξά  δηάηαμε κεγάινπ εχξνπο κε αγθχξσζε, ε νπνία ζα 

εμαζθαιίδεη ζηεγαλνπνίεζε  ζηα άθξα ησλ αγσγψλ (ραιπβδνζσιήλα , ακηαληνζσιήλα ή άιινπ ηχπνπ 

ζσιήλα) ,γηα πίεζε ηνπ δηθηχνπ 16 αηκ θαζψο θαη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε ησλ ζπλδεφκελσλ αγσγψλ 

. 

Οη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ νη αγσγνί πνπ 

ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε 8
0 

ηνπιάρηζηνλ θαη πιένλ ζηελ κία ή θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

εθαξκνγήο ηνπο. 

ηελ άιιε πιεπξά ( θιαληδσηή ) ζα ζπλδέεηαη ζε θιάληδα άιινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ , δηθιείδαο 

ειαζηηθήο έκθξαμεο ..θά . 
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Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

α. Τιηθά Καηαζθεπήο : 

 

 ψκα –δαθηχιηνο ζχζθημεο -θιάληδα: ειαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563 

 Φιάληδα : ζχκθσλα κε ην EN 1092-2  

 Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγαλνπνίεζεο : EPDM ή ΝBR  , θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε 

ζπλαξκνγή αθφκε θαη ζε κε ηνξληξηζκέλα άθξα αγσγψλ ή άθξα κε αλψκαιεο επηθάλεηεο . 

 Κνριίεο –Πεξηθφριηα :  Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο . 

 χζηεκα αγθχξσζεο : Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο . 

 Βαθή κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ 

ηνπιάρηζηνλ  

 

β. Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar  

 

ΔΤΡΟ ΦΛΑΝΣΕΑ - ΕΤΜΠΩ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΤΡΟΤ ΜΔ ΑΓΚΤΡΩΖ  

 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 Bar ζε 

ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα . 

 

 159-194 mm / DN 150 

 

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ σο πξνο ην αλσηέξσ πίλαθα κε ην απαηηνχκελν εχξνο δηακέηξσλ , θάλεη 

απνδεθηφ ζην άλσ φξην ή ζην θάησ φξην ην δηθαίσκα ηεο απφθιηζεο κέρξη 2 mm. Γελ γίλεηαη απνδεθηή 

απφθιηζε θαη ζηα δχν φξηα ηνπ εχξνπο παξά κφλν ζην έλα φξην , ή ην άλσ (κηθξφηεξε δηάζηαζε απφ 

ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm )  ή ην θάησ (κεγαιχηεξε δηάζηαζε απφ ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm)  φξην . 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο . 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (βαθήο, ειαζηηθψλ ζηεγαλφηεηαο) γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

 

 

Φιάληδα -Επκπψ - κεγάινπ εχξνπο, PN16  

(Αχμσλ αξηζκφο 12) 
 

1. Αληηθείκελν  
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Οη ζχλδεζκνη θιάληδα -Επκπψ Νένπ Σχπνπ ζα έρνπλ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ θαη είλαη θαηάιιεινη 

γηα ελψζεηο αγσγψλ  PVC, Υάιπβα ,Ακηάληνπ (εμαηξείηαη ην πνιπαηζπιέλην)  κε αγσγνχο αληηζηνίρσλ 

πιηθψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε πδαηνζηεγαλφηεηα.  

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη ζχλδεζκνη ζα δηαζέηνπλ, ζηελ κία πιεπξά  δηάηαμε κεγάινπ εχξνπο  , ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη 

ζηεγαλνπνίεζε  ζηα άθξα ησλ αγσγψλ (ραιπβδνζσιήλα , ακηαληνζσιήλα ή άιινπ ηχπνπ ζσιήλα-

εθηφο PE) ,γηα πίεζε ηνπ δηθηχνπ 16 αηκ  . 

Οη ζχλδεζκνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ αζθαιή ζχλδεζε αθφκε θαη εάλ νη αγσγνί πνπ 

ζπλδένληαη παξνπζηάδνπλ γσληαθή απφθιηζε 8
0 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ  πιεπξά εθαξκνγήο ηνπο. 

ηελ άιιε πιεπξά ( θιαληδσηή ) ζα ζπλδέεηαη ζε θιάληδα άιινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ , δηθιείδαο 

ειαζηηθήο έκθξαμεο ..θά . 

 

ΔΗδηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

 

α. Τιηθά Καηαζθεπήο : 

 

 ψκα –δαθηχιηνο ζχζθημεο -θιάληδα: ειαηφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563 

 Φιάληδα : ζχκθσλα κε ην EN 1092-2  

 Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγαλνπνίεζεο : EPDM ή ΝBR  , θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε 

ζπλαξκνγή αθφκε θαη ζε κε ηνξληξηζκέλα άθξα αγσγψλ ή άθξα κε αλψκαιεο επηθάλεηεο . 

 Κνριίεο –Πεξηθφριηα : Υάιπβαο κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ή αλνμείδσηνο ράιπβαο . 

 Βαθή κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ 

ηνπιάρηζηνλ  

 

β. Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar  

 

Δχξνο ζπλδέζκσλ θιάληα –δπκπψ , λένπ ηχπνπ ,κεγάινπ εχξνπο   

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζχλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 Bar ζε 

ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα . 

 

 70-90mm / DN 65 

 

Ο ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ σο πξνο ην αλσηέξσ πίλαθα κε ην απαηηνχκελν εχξνο δηακέηξσλ , θάλεη 

απνδεθηφ ζην άλσ φξην ή ζην θάησ φξην ην δηθαίσκα ηεο απφθιηζεο κέρξη 2 mm. Γελ γίλεηαη απνδεθηή 

απφθιηζε θαη ζηα δχν φξηα ηνπ εχξνπο παξά κφλν ζην έλα φξην , ή ην άλσ (κηθξφηεξε δηάζηαζε απφ 

ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm )  ή ην θάησ (κεγαιχηεξε δηάζηαζε απφ ηελ δεηνχκελε θαηά 2 mm)  φξην . 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  
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Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 

 πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο . 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (βαθήο, ειαζηηθψλ ζηεγαλφηεηαο) γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

 

 

Γηθιείδα ρπηνζηδεξή, ζχξηνπ, ειαζηηθήο εκθξάμεσο, PN16 atm    

(Αχμσλ αξηζκφο 14 έσο 17) 
1. Αληηθείκελν  

Ζ πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα  ρπηνζηδεξψλ δηθιείδσλ κε ζχξηε, κε θιάληδεο θαη 

κε ειαζηηθή έκθξαμε, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο 

πφιεο εληφο ηνπ εδάθνπο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο ζα γίλεηαη κε εηδηθφ θιεηδί κέζσ θξεαηίνπ 

ρεηξηζκνχ δηθιείδαο. 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 1074-1 & 2 θαζψο θαη ην 

ΔΝ 1171, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθιείδσλ, θαζψο 

θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο. 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

2.1. Οη δηθιείδεο ζα είλαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16 αηκ. θαη ε πίεζε δνθηκήο ηνπο ζα είλαη 24 αηκ 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12266-1:2003 . Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε ηνπιάρηζηνλ GGG40 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN – JS 1030 θαηά ΔΝ 1563.   

Σα ζψκαηα θαη ηα θαιχκκαηα κεηά ηελ ρχηεπζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο 

ιέπηα, εμνγθψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. 

Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ θαη ακκνβνιεζνχλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 

8501.1S A2.5. 

Γελ ζα γίλεη εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ δηθιείδσλ αλ δελ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη απαιιαγή 

απφ ζθνπξηέο θαη αλ δελ έρεη γίλεη επηζεψξεζε ηνπ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ εθ‟ φζνλ δεηεζεί. 

Οη δηθιείδεο ζα επαιεηθζνχλ εμσηεξηθά κε αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα πςειήο αληνρήο γηα ππφγεηα 

ρξήζε φπσο γηα παξάδεηγκα επνμεηθή ζηξψζε κεηά απφ ππφζηξσκα (Primer) ςεπδαξγχξνπ ή 

πνιπνπξεζάλε, ιηζαλζξαθφπηζζα επνμεηθήο βάζεσο, RILSAN, NYLON 11 ή άιιν ηζνδχλακν ή 

θαιχηεξν πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 250 κm. 
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Δπίζεο ζα βαθνχλ θαη εζσηεξηθά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ, κε ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο 

ηνπιάρηζηνλ 250 κm ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 30677. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο βαθήο 

γηα πφζηκν λεξφ. 

2.2. Σα άθξα ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη δηακνξθσκέλα ζε σηίδεο ψζηε ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ 

εθαηέξσζελ αγσγφ λα γίλεη κε εηδηθά ηεκάρηα κε σηίδεο. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ σηίδσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην EN 1092-2. 

Οη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

βάλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκην 11.5%. 

Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θαιχκκαηνο εάλ ππάξρνπλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

θιαληδψλ ησλ άθξσλ ηεο δηθιείδαο θαη ησλ εθαηέξσζελ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζα ππάξρεη ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα ηνπιάρηζηνλ απφ Nitrile Rubber Grade T  θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν πιηθφ. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ηεο θακπάλαο (θαιχκκαηνο) γηα 

ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα (Protection tube). 

2.3. Οη δηθιείδεο ζα είλαη κε αλπςσκέλνπ βάθηξνπ. Σν βάθηξν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5% ή απφ θξάκα ραιθνχ πςειήο 

αληνρήο (π.ρ. θσζθνξνχρνο νξείραιθνο) ή ηζνδχλακν πιηθφ. 

Ζ δηθιείδα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Σν ππνπνιιαπιαζηαζηηθφ 

ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο κε ηελ δχλακε ελφο αηφκνπ 

θαη κφλν. 

Ο αξηζκφο ζηξνθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλνίμεη πιήξσο κηα θιεηζηή δηθιείδα ή αληηζηξφθσο 

λα θιείζεη κηα εληειψο αλνηθηή ζα  πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ βάθηξνπ ζα επηηπγράλεηαη κε δαθηπιίνπο O-rings πςειήο αληνρήο ζε 

δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 70
ν
 C (ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν, ηέηνηνη δαθηχιηνη) ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο πνπ ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απαηηείηαη ζχζθημε γηα ηελ επίηεπμε 

ζηεγάλσζεο. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ βάθηξνπ ζα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ : 

α)  Απφιπηα ιεία επηθάλεηα επαθήο βάθηξνπ θαη δηάηαμεο ζηεγάλσζεο. 

β) Αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε ζηεγάλσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε 

ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) απφ ην ζψκα ηεο δηθιείδαο. 

Σν πεξηθφριην ηνπ βάθηξνπ (stem nut) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα ραιθνχ πςειήο 

αληνρήο (π.ρ. θσζθνξνχρν νξείραιθν) ή αλνμείδσην ράιπβα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε 

ζηεξέσζεο ηνπ πεξηθφριηνπ ζην ζχξηε ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηε 
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ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζχξηνπ θαη πεξηθφριηνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

2.4 Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 5209 γηα 

ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN θαη κέγεζνο), ηελ νλνκαζηηθή πίεζε (ΡΝ θαη πίεζε), έλδεημε γηα 

ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηνχ. 

2.5. Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563 

θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ Nitrile rubber 

grade T θαηά BS 2494 ή ηζνδχλακν πιηθφ θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ειαζηηθή έκθξαμε. 

2.6. Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ ζην επάλσ άθξν ηνπ βάθηξνπ ηεηξάγσλε θεθαιή 27Υ27 ριζ. 

σθέιηκνπ κήθνπο 30 ριζ. ηνπιάρηζηνλ, πξνζαξκνζκέλε θαη ζηεξεσκέλε κε αζθαιηζηηθφ θνριία 

ζην άθξν ηνπ βάθηξνπ. 

Ζ ηεηξάγσλε απηή θεθαιή ηνπνζεηείηαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο κε ηα 

ππάξρνληα θιεηδηά ρεηξηζκνχ ησλ δηθιείδσλ. 

2.7. Οη δηθιείδεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο ηελ δηαηνκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε δηακφξθσζε 

απαιιαγκέλε εγθνπψλ θιπ. ζην θάησ κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε επηθάζηζε θεξηψλ 

(π.ρ. ραιίθη, άκκνο) πνπ λα θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο 

δηθιείδαο.  

2.8. Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ψζηε ζε πεξίπησζε ελδερφκελεο επηζθεπήο 

ην θπξίσο κέξνο ηεο δηθιείδαο δελ ζα απνζπλδέεηαη απφ ηελ ζσιήλσζε θαη ζα επηηξέπεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο, ζχξηε, βάθηξνπ θ.ι.π. 

2.9. Σν κήθνο ησλ δηθιείδσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν ISO5752 ζεηξά 14 (κηθξνχ 

κήθνπο)  . 

2.11. Ο άμνλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316. 

2.11. Οη δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ θνριηψλ θαη ειαζηηθψλ  

παξεκβπζκάησλ ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην δίθηπν. 

 

3. Έιεγρνη θαη Γνθηκέο    

Ο έιεγρνο θαη ε επηζεψξεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΛΛΖΝΖ πνπ ζα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο ησλ δηθιείδσλ πνπ ειέγρνληαη. Ο πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εμαθξηβψζεη ν ειεγθηήο φηη νη δηθιείδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
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3.1. Έιεγρνη δηελεξγνχκελνη ζε θάζε κηα δηθιείδα. 

3.1.1. Δπηζεψξεζε - Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο : 

 Σήξεζε δεδνκέλσλ παξαγγειίαο 

 Διεγρνο ηχπνπ (πεηαινχδαο, ζχξηνπ) κνξθήο, εμνπιηζκνχ (π.ρ. ν ηξφπνο θιεηζίκαηνο, 

ιεηηνπξγίαο, χπαξμε παξειθφκελσλ) 

 Διεγρνο επθξηλνχο αλαγξαθήο ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζηνχ θαη ζηνηρείσλ δηθιείδαο 

(νλνκαζηηθή δηάκεηξνο θαη πίεζε) 

 Διεγρνο πξνζηαηεπηηθήο ζηξψζεσο εζσηεξηθψο θαη εμσηεξηθψο (κε γπκλφ νθζαικφ) 

 Διεγρνο ιεηηνπξγίαο (άλνηγκα - θιείζηκν) θαη θαηεχζπλζεο θιεηζίκαηνο 

 

3.1.2. Γνθηκή αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο 

- Γνθηκή αληνρήο θειχθνπο ζε πίεζε 24 αηκ. θαηά ΔΝ 12266-1:2003. 

Ζ δνθηκή ζα γίλεη κε ηελ δηθιείδα ζε ζέζε αλνηθηή ή κεξηθψο αλνηθηή κε ην θέιπθνο 

αδεηαζκέλν απφ αέξα. 

Ζ πίεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηεο δνθηκήο ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ. 

Ζ δηθιείδα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη θαζαξηζζεί θαη ζηεγλψζεη. 

- Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο θειχθνπο ζα γίλεη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε ή ζα ζπγρσλεπζνχλ ζε κία. 

- Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο θιεηζηήο δηθιείδαο θαηά ΔΝ 12266-1:2003. Αξρηθά ε δηθιείδα ζα γεκίζεη 

λεξφ ζε ζέζε αλνηθηή, ζα θιείζεη,  ζα απνκαθξπλζεί ην λεξφ θαη ζα ζηεγλψζεη ε δηθιείδα απφ ηε 

κία πιεπξά. Ζ πίεζε ζα αλέιζεη ζε 17.6 αηκ. (1.1 ρ ΡΝ) ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12266-1:2003. θαη 

ζα παξακέλεη ζηαζεξή ρσξίο ηελ πξνζζήθε λεξνχ ελψ ζπγρξφλσο ζα παξαθνινπζείηαη ε 

ζηεγαλφηεηά ηεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δελ πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ζηαγφλεο ή εθίδξσζε απφ ηελ 

ζηεγλή πιεπξά νχηε πηψζε ηεο πίεζεο. 

Ζ δνθηκή επαλαιακβάλεηαη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

3.2. Γνθηκέο ελεξγνχκελεο δεηγκαηνιεπηηθά 

3.2.1. Γνθηκή απαηηνχκελεο δχλακεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθιείδσλ ζε πίεζε 16 αηκ. 

3.2.2.Διεγρνη πνηφηεηαο πιηθψλ : ρεκηθή αλάιπζε φισλ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηεο δηθιείδαο, 

έιεγρνο ειθπζκνχ, έιεγρνο ζθιεξφηεηαο ζε δηάηξεζε. 

3.2.3.Διεγρνο ησλ κπνπινληψλ θαη παμηκαδηψλ. 

3.2.4.Διεγρνο επηθάλεηαο σηίδσλ (δηαζηάζεηο, νπέο κπνπινληψλ, ξαβδψζεηο). 

3.3. Ππθλφηεηεο δεηγκαηνιεςηψλ 
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Ζ ππθλφηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

3.4. Έιεγρνο ησλ δηθιείδσλ ζην δίθηπν. 

Ο έιεγρνο ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεη φηαλ δνθηκαζηνχλ νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ ζηνπο νπνίνπο είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο νη δηθιείδεο: 

3.5. Όια ηα έμνδα δνθηκψλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Καηά ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα απαηηεζεί ε θαηαζηξνθή δηθιείδσλ, ην θφζηνο 

ησλ νπνίσλ επίζεο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

3.6. Οη παξαπάλσ έιεγρνη θαη ε επηζεψξεζε δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα 

παξάδνζε ησλ δηθιείδσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

3.7 Οη πξνο παξάδνζε δηθιείδεο ζα ζπλνδεχνληαη κε  πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο απφ ην πάγθν 

δνθηκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην ΔΝ 837-1 .Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα δείγκαηα 

εθφζνλ δεηεζνχλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ ) θαηά ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ . 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάζε ρπηνζηδεξφ εμάξηεκα ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ : 

 Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή  

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξν  

 Ολνκαζηηθή πίεζε  

 Τιηθφ θαηαζθεπήο  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 

1)  Δπσλπκία εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

2)  Σχπνο βάλαο. 

3)  Υψξα θαηαζθεπήο. 

4) Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ βάλσλ, φπνπ ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ζηξνθψλ γηα ην πιήξεο άλνηγκα θαζψο θαη ε απαηηνχκελε ξνπή (Νm). 

5) Απψιεηεο πηέζεσο ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο. 

6) Καηάζεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ρεκηθήο αλάιπζεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ δηθιείδσλ (Τιηθφ 

ζψκαηνο, βάθηξνπ θαη ζχξηε) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, ψζηε λα δηαπηζηεπζεί 

ε πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηα 

πξφηππα ηεο ρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο). 

7) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο αξρήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζε ρξήζε πφζηκνπ λεξνχ ηνπ 

ειαζηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχξηε, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζε ρξήζε 

πφζηκνπ λεξνχ ηνπ πιηθνχ βαθήο ησλ δηθιείδσλ. 

8) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο αξρήο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ειαζηηθνχ πιηθνχ ηνπ ζχξηε, κε ην 
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δηεζλέο πξφηππν ΔΝ 681-1. 

9) Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο αξρήο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο δηθιείδαο ειαζηηθήο έκθξαμεο 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππν EN 1074-2. 

10) Βάξνο θάζε βάλαο. 

 

 

 

ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

(Αχμσλ αξηζκφο 18 έσο 21) 
1. Αληηθείκελν  

Σα δηάθνξα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα (  Tαπ, πζηνιέο , ηαπξνί, Γσλίεο, Φιάληδεο …θά  ) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθιαδψζεηο , ηέξκαηα , …θαη άιιεο εθαξκνγέο ησλ αγσγψλ χδξεπζεο.     

Σα κεηαιιηθά άθξα ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα θέξνπλ θιάληδα κε νπέο ζρήκαηνο ειιείςεσο (νβάι) ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηεο κε θιάληδεο δηαθφξσλ ηχπσλ (θαηά ΔΝ 1092-2) γηα ηελ νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν ηεο θιάληδαο . 

 

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά . 

 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζα είλαη :  

 ψκα –ζχλδεζκνη  : Υπηνζίδεξνο θιάζεσο ηνπιάρηζηνλ GGG40  θαηά ΔΝ 1563. 

 Διαζηηθνί χλδεζκνη ηεγαλφηεηαο (φπνπ απαηηνχληαη) : ΝBR ή EPDM  ,θαηάιιειν γηα πφζηκν 

λεξφ. 

 Βαθή  κεηαιιηθψλ κεξψλ : Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή  επνμεηθή βαθή πάρνπο 250κ ηνπιάρηζηνλ  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

 

 πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο  

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ ηεο βαθήο-ειαζηηθνχ (φπνπ 

απαηηείηαη). 

 

 

 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο (κνλνχ 

ζαιάκνπ), PN 16   

(Αχμσλ αξηζκφο 22 έσο 23) 
Γεληθά 

Οη πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζε ηκήκαηα 

ηνπ δηθηχνπ. Οη δηθιείδεο ζα παξαιακβάλνπλ ηελ πίεζε αλάληε (είζνδνο) θαη ζα ηελ κεηψλνπλ 

απηφκαηα θαηάληε (έμνδνο) ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ πίεζε εμφδνπ ζα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη 

αλεπεξέαζηε απφ κεηαβνιέο ηεο πίεζεο εηζφδνπ θαη/ή ηεο παξνρήο ζηελ έμνδν.   
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Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηθαλέο λα δηαηεξνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε θαηάληε πίεζε, ε νπνία ζα ξπζκίδεηαη 

απφ ην ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πίεζε εηζφδνπ ή ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο παξνρήο. 

 

 Ζ επηζπκεηή πίεζε ζηελ έμνδν ηεο δηθιείδαο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ξχζκηζεο ηνπ πηιφηνπ ηνπ 

δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο . Ζ  δηαζχλδεζε ηνπ πηιφηνπ θαη ησλ ηπρφλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ηνπ 

δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο κε ηελ θπξίσο δηθιείδα ζα επηηπγράλεηαη κε θχθισκα ζσιελίζθσλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πιηθφ πςειήο αληνρήο ζηελ πίεζε. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα είλαη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, ραιθφ ή απφ ζχλζεην πιηθφ θαηάιιειν γηα 

πφζηκν λεξφ θαη απαιιαγκέλν απφ θαηλφκελα γήξαλζεο θαη εξππζκνχ (φπσο πξνππιέλην). 

 

Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο πηεδνζξαπζηηθήο δηθιείδαο ζα εμαζθαιίδεηαη κε πδξαπιηθή ψζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηε δηαθνξηθή πίεζε εηζφδνπ - εμφδνπ. Ζ δηθιείδα ζα θέξεη θαηάιιειν θχθισκα PILOT - VALVE 

πνπ ζα παξαθνινπζεί πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχξηνπ κεραληζκνχ απηήο κε δηάηαμε ξχζκηζεο ηεο 

πίεζεο εμφδνπ. 

Γεληθά, ε φιε ιεηηνπξγία ησλ δηθιείδσλ απφ ηε κέγηζηε παξνρή κέρξη ηε πιήξε δηαθνπή ζα είλαη νκαιή 

ρσξίο θξνχζεηο θαη θξαδαζκνχο. Οη πηεδνζξαπζηηθέο δηθιείδεο (PRV), αλεμάξηεηα απφ ηε δηάκεηξφ 

ηνπο, ζα πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηελ επηζπκεηή πίεζε ζηελ έμνδν θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ζηαζεξφηεηα θαη 

αθξίβεηα αθφκε θαη αλ ε ηαρχηεηα ξνήο είλαη πνιχ ρακειή. 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δίρσο ηελ αλάγθε ρξήζεο θάπνηαο  

επηπξφζζεηεο βαιβίδαο ξχζκηζεο ξνήο θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηεο 

δηθιείδαο ζε δηάηαμε παξάθακςεο (low-flow by-pass PRV). 

Σν θχθισκα ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη, εθηφο ηνπ πηιφηνπ, φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ 

εχξπζκε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο φπσο: ζθαηξηθνχο θξνπλνχο απνκφλσζεο, καλφκεηξα 

έλδεημεο πίεζεο ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν ηεο δηθιείδαο, ζσιελίζθνπο δηαζχλδεζεο, βεινλνεηδή 

βαιβίδα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο θιπ.  

Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο 

Οη δηθιείδεο ζα έρνπλ δηάθξαγκα -ειαηήξην πνπ ζα κεηαβάιιεη ην βαζκφ θιεηζίκαηνο.   

Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ηεο δηθιείδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο 

GGG40 ή θαιχηεξεο. Ζ πξνζηαηεπηηθή βαθή ηεο δηθιείδαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζα είλαη 

πνιπεζηεξηθή, επνμεηδηθή ή RILSAN NYLON 11, θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα 

πφζηκν λεξφ.  

Σν πάρνο ηεο βαθήο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε κηθξφηεξν απφ 150κm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 Οη δηθιείδεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα εμαέξσζεο. 

πληήξεζε 

Ζ δηθιείδα ζα πξέπεη λα κε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζπληήξεζε. Γελ ζα πξέπεη λα απαηηνχληαη 

θαζνξηζκέλεο πεξηνδηθέο αιιαγέο εμαξηεκάησλ ηεο δηθιείδαο. 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ :   

1. Πηζηνπνηεηηθά θαη εγθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ δηθιείδσλ γηα 

ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ χδαηνο. 

 

 

 

 

Αλνμείδσηεο έιιεο Δπηζθεπήο Οιηθήο Δπηθάιπςεο    

(Αχμσλ αξηζκφο 24 έσο 28) 
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  
Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο ζα είλαη πιήξεηο κε φια ηα εμαξηήκαηα ηνπο θαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα 

επηζθεπή δηαξξνψλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ , επηηφπνπ ππφ πίεζε 16 αηκ ηνπιάρηζηνλ ρσξίο εθθέλσζε ηνπ 

λεξνχ απφ ηνλ αγσγφ . Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο πξννξίδνληαη γηα ηελ επηζθεπή πεξηθεξεηαθήο 

νιηθήο ξσγκήο αγσγνχ . Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ αγσγνχ .   

Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα :  

 ψκα  

 Γέθπξεο ζχζθημεο  

 Διαζηηθφ πεξίβιεκα  

 Κνριίεο  

 Πεξηθφριηα  

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά  

α. Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο ζα θέξνπλ ειαζηηθφ πεξίβιεκα θαηαιιήινπ πάρνπο κε δηακφξθσζε 

άθξσλ θαη αλάγιπθεο επηθάλεηαο γηα εμαζθάιηζε ζηεγαλφηεηαο .Ζ ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνχ ζα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο .  

β. Οη ζέιιεο ηαρείαο  επηζθεπήο ζα πεξηβάινπλ ηνλ ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηνλ επθνιφηεξν 

θαη αζθαιέζηεξν ηξφπν , θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

γ. Πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο νη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα βξίζθνληαη επί ησλ 

ζειιψλ ηαρείαο επηζθεπήο θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγψλ ).Οη θνριίεο ζα είλαη δηαηνκήο γηα 

δηάκεηξν Φ120 θαη πάλσ Μ14 ρηι ηνπιάρηζηνλ θαη γηα δηάκεηξν θάησ ηνπ Φ120  Μ12 ρηι ηνπιάρηζηνλ . 

δ. Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακφξθσζε ησλ θνριηψλ , ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη κφλν ηηο 

αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο  θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο . 

ε .ην ζπείξσκα ησλ θνριηψλ θαη ησλ πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα επάιεηςε κε εηδηθφ πιηθφ πξνο κείσζε 

ησλ ηξηβψλ γηα λα απνθεχγεηαη ην << άξπαγκα –ζηφκσκα>> θαηά ηελ ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ . 

δ. Ζ γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη νη πηζαλέο 

παξακνξθψζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηελ ζχζθημε , νη νπνίεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ . 

ε. Οη ζέιιεο ηαρείαο επηζθεπήο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή , ζα έρνπλ ειάρηζην κήθνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε . 

Τιηθά θαηαζθεπήο   
1. ψκα ζπγθξάηεζεο : αλνμείδσηνο ράιπβαο ΑΗSI 304 ην νπνίν ζα θέξεη εζσηεξηθά ζε νιφθιεξε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ειαζηηθφ ζηεγαλνπνίεζεο (πεξίβιεκα) ,   ΝBR, EPDM  . 

2. Σν ειαζηηθφ ζηεγαλνπνίεζεο (πεξίβιεκα) ζα θέξεη ζε νιφθιεξε ηελ εθαπηφκελε επηθάλεηα κε 

ηνλ ζσιήλα αλάγιπθε εμσηεξηθή ράξαμε ε νπνία ζα κεγηζηνπνηεί ηελ αγθχξσζε ηνπ 

εμαξηήκαηνο ζηνλ αγσγφ. 

3. Γέθπξεο ζχζθημεο : αλνμείδσηνο ράιπβαο ΑΗSI 304. 

4. ηήξημε γεθπξψλ ζχζθημεο : Μίαο πιεπξάο (single band) ή δχν πιεπξψλ (double band)  

5. θνριίεο & πεξηθφριηα : Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

6. Δπηθάιπςε επηζθεπαδφκελνπ αγσγνχ : Οιηθή (100%) – ε δψλε επηζθεπήο πεξηβάιεη νιφθιεξν 

ηνλ πξνο επηζθεπή αγσγφ (full circle). 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ   

 

1. Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ δσλψλ επηζθεπήο. 

2. Πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

3. Οδεγίεο ρξήζεο – εγθαηάζηαζεο ησλ δσλψλ επηζθεπήο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ πεξηβιήκαηνο  γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  

5. Υεκηθή αλάιπζε θξάκαηνο γηα ην ζψκα , γέθπξεο , βίδεο & πεξηθφριηα.  
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ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟΗ ΤΛΛΔΚΣΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ 

(Αχμσλ αξηζκφο 29) 
 

 Πξννξηζκφο  

 

Οη αλνμείδσηνη ζπιιέθηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε  πνιιαπιψλ παξνρψλ 

πδξνκεηξεηψλ κε ηελ ρξήζε ελφο αγσγνχ  παξνρήο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά . 

 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο   : Αλνμείδσηνο Υάιπβαο (AISI 304 ) ή ηζνδχλακν απηνχ  . 

 Γηαηνκή αγσγνχ (ψκα) δηαλνκήο ζπιιέθηε : 1.1/4‟‟   

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar  

 Πίεζε Γνθηκήο : 20 bar 

 

 

ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟ  ΤΛΛΔΚΣΖ (1.1/4'' ) ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ ΓΤΟ (2) ΠΑΡΟΥΩΝ 

 

1. Αξηζκφο Δηζφδσλ : Γχν (2)  

2. πείξσκα Δηζφδνπ  d : Αξζεληθφ  1.1/4‟‟ (χκθσλα κε ISO 228/1). 

3. Αξηζκφο Δμφδσλ : Γχν (2)  

4. πείξσκα Δμφδσλ d1: Θειπθφ  3/4‟‟ (χκθσλα κε ISO 228/1). 
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5. Απφζηαζε  κεηαμχ ησλ εμφδσλ ζπιιέθηε b  : 120 mm ηνπιάρηζηνλ. 

6. Απφζηαζε κεηαμχ άθξσλ εηζφδσλ  θαη  πξψηεο εμφδνπ  a : 40 mm ηνπιάρηζηνλ 

6. πλνιηθφ κήθνο πιιέθηε H(a+b+a)  : 200 mm ηνπιάρηζηνλ 

 

 

Οη πξνζθεξφκελνη ζπιιέθηεο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά πιαζηηθά ζηα αθξνζηφκηα εηζφδνπ  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ   

 

1 . Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεξψλ ησλ αλνμείδσησλ ζπιιεθηψλ . 

 

 

 

  ΩΛΖΝΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ  3εο ΓΔΝΗΑ  PN 16  ΜΔ ΔΝΗΥΤΖ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

(Αχμσλ αξηζκφο 30 έσο 31) 
 

     Σo πιηθφ ηνπ (HDPE PE 100) πξoζδηoξίδεηαη απo ηo ΔΝ 12201-2:2003. Απo ηo ΔΝ 12201-2:2003 

επίζεο πξoζδηoξίδovηαη oη απαηηήζεηο φζov αθoξά ζηεv θαηάζηαζε ησv ζσιήvσv θαηά ηεv  παξαιαβή 

,ηεv εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάvηζε ηεο επηθαvείαο ηoπο ηεv αvηoρή θαη ηεv ζηεγαvoηεηα ηoπο θαη 

ηεv ζπκπεξηθoξα ηoπο ζηεv ζεξκoθξαζία. 

Οη κέζoδoη γηα ηεv δηεvέξγεηα ησv δoθηκψv θαη ησv ειέγρσv πoπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηνλ Γήκν 

Παιιήλεο   πξoζδηoξηδovηαη θαη πεξηγξαθovηαη απo ηo ΔΝ 12201-2:2003  

Δπίζεο πξoθεηκεvoπ πεξί ππoγεησv ζσιεvσv , ζπvδεζκσv θαη εμαξηεκαησv κεηαθεξovησv πoζηκo vεξo 

ηζρπεη θαη ηo DIN 19533. 

 

 

 

1. ΩΛΖΝΔ ΜΔ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΣΡΩΖ ΦΤΛΛΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

 

 Ζ δνκή ηνπ ζσιήλα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πξνζδηνξίδνληαη 

θαη πεξηγξάθνληαη ζηε πξνδηαγξαθή F1281-2 θαηά ASTM International.  

            Ο ζσιήλαο ζα απνηειείηαη απφ πέληε δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα πιηθνχ ηα νπνία ζα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ζα είλαη ηα εμήο απφ έμσ πξνο ηα κέζα: 

 

 Δμσηεξηθή ζηξψζε ΡΔ 100 κπιε ρξψκαηνο ( θαηά πξνηίκεζε) κε ειάρηζην πάρνο 0,4mm γηα ηελ 

εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο ζχζθημεο θαη ζηεγαλφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ εμαξηεκάησλ. 

 Δλδηάκεζε ζηξψζε πιηθνχ ζπγθφιιεζεο κεηαμχ ΡΔ θαη αινπκηλίνπ. 

 Δλδηάκεζε ζηξψζε αινπκηλίνπ κε ειάρηζην πάρνο 0,3mm. Απνδεθηή είλαη ε επίζηξσζε θχιινπ 

αινπκηλίνπ κε ξαθή πνπ ζα είρε δηεχζπλζε παξάιιειε ηνπ άμνλα ηνπ ζσιήλα. Απνθιείεηαη 

επίζηξσζε ηνπ αινπκηλίνπ κε ειηθνεηδή ηχιημε αινπκηλίνπ θαζψο έηζη θαηαζηξέθεηαη ε επίζηξσζε 

αινπκηλίνπ  θαηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζσιήλα δεκηνπξγψληαο πηπρψζεηο. 

 Δλδηάκεζε ζηξψζε πιηθνχ ζπγθφιιεζεο κεηαμχ ΡΔ θαη αινπκηλίνπ. 

 Δζσηεξηθή ζηξψζε ΡΔ 100 κπιε ρξψκαηνο ( θαηά πξνηίκεζε)  αλάινγν πάρνο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο  πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή , κε ειάρηζην επηηξεπφκελν πάρνο 

1,1mm.    

    

Σν ηειηθφ ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ζσιήλα (εμσηεξηθφ ΡΔ +πιηθφ ζπγθφιιεζεο+ αινπκίλην + πιηθφ 
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ζπγθφιιεζεο+ εζσηεξηθφ ΡΔ)  πξέπεη λα είλαη:  

 2,5 mm (κε φξηα αλνρήο -0,2 , +0,3mm) γηα ηνλ ζσιήλα 25 

 3,0 mm (κε φξηα αλνρήο -0,2 , +0,3mm) γηα ηνλ ζσιήλα Φ32 

θαη ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ  : 

 25 mm (κε φξην αλνρήο +0,3mm) γηα ηνλ ζσιήλα Φ25.  

 32 mm (κε φξην αλνρήο +0,3mm) γηα ηνλ ζσιήλα Φ32.  

 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΩΛΖΝΩΝ 
Οη ζσιήvεο πξέπεη vα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιεια κεηαθoξηθά κέζα.  ε πεξίπησζε κεηαθoξάο ζε 

θoπιoχξεο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξoζoρή γηα vα απoθεπρζεί oπoηoδήπoηε αηχρεκα θαηά ηεv κεηαθoξά.  

Καηά ηεv απoζήθεπζε πξέπεη vα εμαζθαιηζζεί oηη oη ζσιήvεο έρoπv ηoπoζεηεζεί αζθαιψο θαη δεv έρoπv 

ηξαπκαηηζζεί  Οη ζσξoί ησv ζσιήvσv δεv πξέπεη vα ππεξβαίvoπv ηo 1.5κ. ζε χςoο. Ο ρψξoο 

απoζήθεπζεο ζα εηvαη επίπεδoο θαη ηθαvφο vα θηιoμεvήζεη ηo ζχvoιo ηoπ κήθoπο ησv ζσιήvσv. 

Οη θoπιoχξεο πξέπεη vα απoζεθεχovηαη θαηά ηo δπvαηφv επίπεδεο. Οη ζσιήvεο δεv πξέπεη vα έξρovηαη ζε 

επαθή κε oπζίεο πoπ θαηαζηξέθoπv ηo πoιπαηζπιέvηo φπσο πεηξέιαηo, vληίδει, ρεκηθά θιπ.(DIN 16934). 

 

5.ΜΖΚΟ ΩΛΖΝΩΝ 
Οη ζσιήλεο ζα είλαη ζε ξνιφ κήθνπο 50 ή 100 m. 

 

6.ΖΜΑΝΖ ΩΛΖΝΩΝ. 
 Οη ζσιήvεο, πνπ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιέ, ζα θέξνπλ ζηo ζψκα ηoπο ζήκαvζε, θαηά πξνηίκεζε 

αλάγιπθε θαη ζε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ισξίδα ΡΔ, αvά κέηξo κήθoπο ζσιήvα, πoπ ζα έρεη ηεv εμήο 

κoξθή: 

ΩΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ HDPE/ΦVVV Υ ΜΜΜΜ PN 16 YYYYY-XXXXX 
Οπoπ: 

-ΦVVV Υ ΜΜΜΜ= Δμσηεξηθή δηάκεηξoο Υ πάρoο ηoηρψκαηoο. 

 -PN 10 = Ζ ovoκαζηηθή πίεζε. 

 -ΤΤΤΤΤ = Οvoκα θαηαζθεπαζηή. 

 -ΥΥΥΥΥ= Υξφvoο παξαγσγήο ηoπ ζσιήvα θαη αχμσv αξηζκφο κήθoπο ζσιήvα  

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ   

 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη  επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά  απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία . 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκβαηφηεηαο θαηά ASTM (ή ηζνδχλακνπ Δπξσπατθνχ) ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ αγσγψλ απφ επίζεκν αλαγλσξηζκέλν 

Δπξσπατθφ νξγαληζκφ (ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά αλαθέξνληαη ΔΛΟΣ, AFNOR, AENOR, 

DVGW, KIWA, SKZ θ.ι.π.). 

 

 

ΩΛΖΝΑ PVC 16 ATM  

(Αχμσλ αξηζκφο 32 έσο 35) 
 

1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν ζθιεξφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην ρσξίο 

πιαζηηθνπνηεηέο (U-PVC 100 ) θαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ην πξφηππν ΔΛΟΣ 9 

θαη ηηο Γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο DIN 8061/8062  , DIN 19532 , DIN 16929 θαη ηηο νπνίεο ζα 
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εθαξκνζζνχλ ζε φιε ηελ έθηαζε απηψλ εθ‟νζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα . 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηάηαμε ηνπ ΔΛΟΣ 9  δελ ζπκθσλεί πξνο ηηο αλαθεξφκελεο παξαπάλσ 

Γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο , ππεξηζρχεη ε δηάηαμε ΔΛΟΣ 9 . 

 

Οη  πξνζθεξφκελνη  ζσιήλεο ζα είλαη ηχπνπ U-PVC 100 , θαηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία ζε πίεζε 

16 αηκνζθαηξψλ, ζε ζεξκνθξαζία 20
ν
 C . 

 

2. Ηζρχνληεο Καλνληζκνί 

 

α. Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ζχλδεζκνη ηνπο ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηηο 

παξαθάησ απαηηήζεηο. 

 

 DIN 8061 :  σιήλεο απφ ζθιεξφ PVC Απαηηήζεηο πνηφηεηαο δνθηκαζίεο. 

 

 DIN 8062:  σιήλεο απφ ζθιεξφ PVC – Γηαζηάζεηο. 

 

 DIN 16929:  σιήλεο θαη πιάθεο απφ ζθιεξφ PVC . Υεκηθή αληνρή. 

 

 DIN 19532:  σιελψζεηο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν ρισξηνχρν πνιπβηλχιην (ζθιεξφ PVC, 

PVC-U) γηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. σιήλεο εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζκνη.  

 

 ΔΛΟΣ 9:  σιήλεο απφ ζεξκνπιαζηηθά πιηθά γηα ηελ κεηαθνξά ξεπζηψλ. Ολνκαζηηθέο 

εμσηεξηθέο δηάκεηξνη θαη νλνκαζηηθέο πηέζεηο 

 

3. Δηδηθά  Υαξαθηεξηζηηθά  

 

 Οη ζσιήλεο ζα παξαδίδνληαη ζε ηεκάρηα σθέιηκνπ κήθνπο 6.00 κέηξσλ , ρξψκαηνο γθξη ζθνχξν (RAL 

7011) κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν ηχπνπ κνχθαο εζσηεξηθνχ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο .  

 

Κάζε ηεκάρην ζα θέξεη ηππσκέλε ισξίδα κε ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή , ηνλ ηχπν ηνπ πιηθνχ U-PVC 

100 , ηηο πξνδηαγξαθέο , ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ζε ρηιηνζηά . 

Σα ζηνηρεία απηά ζα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο επί ηνπ ζσιήλα κε αλεμίηειν ρξψκα ή αλάγιπθα .  

 

Θα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο ππνγείσλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη γεληθά δηθηχσλ κεηαθνξάο 

πγξψλ ππφ πίεζε . 

 

Θα εμαζθαιίδνπλ κεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο νπζίεο (ρεκηθά , νμέα , άιαηα , 

θ.ι.π.) ή απφβιεηα . 

 

Θα δηαζέηνπλ ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ επηθάζηζε δηαθφξσλ 

ζσκάησλ (πνπξί ) θαη λα εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ξνήο θαη ρακειέο απψιεηεο 

 πίεζεο . 

 

Θα δηαζέηνπλ φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο έηζη ψζηε λα κεηαθέξνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη 

εχθνια . 

Θα δηαζέηνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνξηία . 

 

Θα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο . 

 

Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επαξθνχο θάκςεσο έηζη ψζηε λα αθνινπζνχλ κηθξνθαζηδήζεηο ηνπ εδάθνπο 
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ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπο . 

 

Θα αληέρνπλ ζηελ θσηηά θαη δελ ζα δεκηνπξγνχλ θιφγα (ζα απηνζβήλνληαη) . 

 

Γελ ζα είλαη αγψγηκα ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα . 

 

Θα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζηα ζεκεία ζπλδέζεσο , αλεμάξηεηα ηνπ  αλ ππάξρεη 

ππεξπίεζε ή ππνπίεζε ζην δίθηπν . 

 

Θα έρνπλ απνζεθεπηεί ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη απφ 

ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία , απφ ηηο ςειέο ζεξκνθξαζίεο ή απφ ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο . 

 

Σν θαζαξφ (σθέιηκν) κήθνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη 6.00 κέηξα ελψ ην ζπλνιηθφ 

κήθνο απηνχ ζα είλαη κεγαιχηεξν ησλ έμη κέηξσλ θαηά ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζσιήλα ην νπνίν 

εηζέξρεηαη ζηελ ππνδνρή ηνπ ζπλδέζκνπ (κνχθα ) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε.  

 

Οη ζσιήλεο PVC ζα είλαη άλεπ ξαθήο θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο 

απφ ην ίδην πιηθφ ηχπνπ ππνδνρήο (κνχθαο) ζηεθαλσκέλνπο κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο . 

 

Δπεηδή νη ζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρέηεπζε πφζηκνπ λεξνχ , κε θαλέλαλ ηξφπν δελ 

πξέπεη λα έρνπλ λνζεξή επίδξαζε επί ηνπ λεξνχ θαη λα κελ πξνζδίδνπλ ζε απηφ νζκή ή γεχζε ή 

ρξσκαηηζκφ , νχηε ηνμηθά ζηνηρεία ζε πνζνζηφ δπλάκελν λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία . 

 

Γχλαηαη λα γίλνπλ δεθηέο θαη πξνζθνξέο γηα ζσιήλεο PVC πνπ αθνινπζνχλ  πξνδηαγξαθέο 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ , ησλ νπνίσλ πξνδηαγξαθψλ αληίηππν ζα 

πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά επί πνηλή απαξάδεθηνπ , κε κεηάθξαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

απηψλ ζηελ Διιεληθή .  

 

Ζ απνδνρή ηέηνησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλεηηθή θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ θνξέα  πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα , εθ‟ φζνλ νη δηάθνξεο ηδηφηεηεο ελ γέλεη , ν ηξφπνο ειέγρνπ θαη νη δνθηκαζίεο δελ είλαη 

φκνηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δλλνείηαη φηη θαηά ηελ ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ππ‟φςηλ νη 

ηπρφλ δηαθνξέο ησλ πξνδηαγξαθψλ απφ απηέο πνπ έρεη ζέζεη ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ . 

 

Οη ελζσκαησκέλνη ζχλδεζκνη ηχπνπ ππνδνρήο (κνχθαο ) , νη ζηεγαλνχκελνη κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα απηφ ηνλ ζθνπφ . 

 

Σν πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπλδέζκσλ ηχπνπ ππνδνρήο (κνχθα) , ζηεγαλνκέλσλ κε 

ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέηνην ψζηε ν ζχλδεζκνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ίδηεο απαηηήζεηο αληνρψλ κε ηνλ ζσιήλα . 

 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο δελ πξέπεη λα ξίπηνληαη θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπο 

(νχηε κε αλαηξνπή ηεο θαξφηζαο ηνπ απηνθηλήηνπ ) . 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαηά 

ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ .Οη ζσιήλεο ή νη ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα 

κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη κε πιαηείο πθαζκάηηλνπο ηκάληεο . 

 

Δπί ηφπνπ ζηελ παξάδνζε νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζα 
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ειέγρνληαη γηα απιαθψζεηο ,παξακνξθψζεηο , ειαηηψκαηα , αλνκνηνγέλεηεο . 

 

4. Διαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζσιήλσλ  

 

Οη ζσιήλεο  ζα ζπλνδεχνληαη απφ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο.  

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ . 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθφ ή 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ή κίγκα απηψλ . Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη αβιαβέο απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο θαη 

λα κε κεηαβάιιεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ . 

Οη δαθηχιηνη πξέπεη λα είλαη βνπιθαληζκέλνη θαη λα κελ πθίζηαληαη απνζείσζε . 

Να είλαη επίζεο νκνηνγελείο θαη ειεχζεξνη εγθιεηζκάησλ αέξνο , νξαηψλ πφξσλ , ραξαγψλ θαη 

εμνγθσκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δαθηπιίνπ . 

Σέινο λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη φισλ ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ φπσο θαη ησλ βαθηεξηδίσλ . 

Ζ κνξθή ηνπ δαθηπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ . 

Γεληθά γηα ηνπο ειαζηηθνχο ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιίνπο ζα δηαιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά νη 

πξνδηαγξαθέο πνπ απηνί ζα πιεξνχλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ν πνηνηηθφο ηνπο έιεγρνο  

 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ:   

 

1 . Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη θέξεη  επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά  απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία . 

2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ απφ επίζεκν αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ 

νξγαληζκφ (ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά αλαθέξνληαη ΔΛΟΣ, AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ 

θ.ι.π.)  

3.Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ απφ επίζεκν αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ 

νξγαληζκφ (ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά αλαθέξνληαη ΔΛΟΣ, AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ 

θ.ι.π.). 

 

 

σιήλαο  (PE-100) - PN 16, SDR11 

(Αχμσλ αξηζκφο 36) 
1. Γεληθά  

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην (PE) γηα 

ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar ηνπιάρηζηνλ  θαη ζηεξίδεηαη ζην 

επξσπατθφ πξφηππν EN 12201 Parts 1-7 κε ηίηιν <<Plastic piping systems for water supply –Polyethylene 

(pe)>> . 

 

2. Πξψηε χιε  

 

2.1 Γεληθά  

 

Ζ πξψηε χιε  απφ ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο ζα έρεη ηελ κνξθή νκνγελνπνηεκέλσλ θφθθσλ απφ 

νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη ηα πξφζζεηά ηνπο . 

 

Σα πξφζζεηα είλαη νπζίεο ( αληηνμεηδσηηθά , πηγκέληα ρξψκαηνο , ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδψλ , θιπ ) 

νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξψηε χιε πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή ζπγθφιιεζε θαη 
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ρξήζε ησλ ζσιήλσλ . 

Σα πξφζζεηα πξέπεη λα επηιεγνχλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα απνρξσκαηηζκνχ ηνπ πιηθνχ 

κεηά ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ (ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ αλαεξφβηα βαθηεξίδηα ) ή ηελ 

έθζεζε ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξψηε χιε κε ηα πξφζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε πφζηκν λεξφ 

θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Τιηθφ  απφ αλαθχθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηε ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο πξψηεο 

χιεο . 

Σν ρξψκα ηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε . 

 

2.2  Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ PE   

 

Σν πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο PE-100 (MRS 10) ζχκθσλα κε ην πξφηππν  EN 12201 part 1 

: General . 

Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνχ κε θνξηίν 5 

kg. ζηνπο 190ν C ζ α θπκαίλεηαη απφ MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην δηεζλή πξφηππν ISO 1133. 

 

2.3  Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά  πξψηεο χιεο  

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξψηεο χιεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν Παιιήλεο ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ 

πξφηππνπ ΔΝ 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξψηε χιε ηεξεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ζρέδην ΔΝ 12201 part 1. 

 

3. σιήλεο PE 

 

3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  ησλ σιήλσλ . 

 

Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο , θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ 

απιαθψζεηο ή θαη άιια ειαηηψκαηα , φπσο πφξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αέξα , θφθθνπο 

, θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηαο .Σν ρξψκα ηνπ θάζε ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν 

ην κήθνο ηνπ . 

Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά , ρσξίο παξακνξθψζεηο , θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ  

ζσιήλα . 

Απφ ην ΔΝ 12201-2 : 2003 θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο νη αλνρέο σο πξνο ηηο απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα .Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη ζε επζχγξακκα κήθε 6 m 

(δηαηνκέο κεγαιχηεξεο απφ Φ125) ή ζε ξνιφ ησλ 100 m. 

Οη ζσιήλεο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν απφ Φ125 θαη θάησ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ηνπ «squeeze – off». 

 

3.2  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  ησλ σιήλσλ . 

 

Οη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζα είλαη ρξψκαηνο κπιε θαη καχξνπ  θαη αλάινγα κε ηελ 

νλνκαζηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθφ παξαγσγήο ηνπο , ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο , θπθιηθή δηαηνκή θαη πάρνο 

ηνηρψκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην ΔΝ 12201 part 2 : pipes , ηεξψληαο πάληα ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο . 

 

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ιφγν ηππηθήο δηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κε πάρνο 
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ηνηρψκαηνο ζσιήλα ) SDR –Standard dimension ratio ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12201 part 2 σο εμήο :  

 

 Γηα ζσιήλεο απφ πιηθφ PE 100 , PN16 , SDR11 . 

 

3.3 ήκαλζε . 

 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο , ηππσκέλεο αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν κήθνο ζσιήλα ζε 

βάζνο κεηαμχ 0,02 mm θαη 0,15 mm ,κε αλεμίηειν καχξν ρξψκα .Σν χςνο ησλ ραξαθηήξσλ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 10 mm. 

 

O θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλψο , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ , επαλαιακβαλφκελα ζε δηάζηεκα ελφο 

κέηξνπ ,ηα παξαθάησ ζηνηρεία :  

 

 χλζεζε πιηθνχ θαη νλνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. PE-100 /PN 16) . 

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο Υ , νλνκαζηηθφ πάρνο ηνηρψκαηνο (π.ρ. Φ110 Υ 6,6). 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή . 

 Υξφλνο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο . 

 Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS . 

 

3.4 Έιεγρνη , δνθηκέο θαη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά . 

 

Δξγνζηαζηαθφο έιεγρνο /δνθηκέο :  

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 θαη λα εθηειέζεη φινπο 

ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν EN 12201 ζηνπο παξαγφκελνπο ζσιήλεο γηα 

λα εμαζθαιηζζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεραληθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη νη 

πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο κεηαβνιέο . 

 

 

Δξγνηαμηαθφο έιεγρνο  

 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζα ειέγρνληαη 

γηα απιαθψζεηο , παξακνξθψζεηο , ειαηηψκαηα , αλνκνηνγέλεηεο θιπ . Θα ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηφηεηα 

ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν EN 12201 part 2 . 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απφθιηζεο απφ ηελ παξνχζα  ηερληθή πξνδηαγξαθή ζηνλ 

Γήκν Παιιήλεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ .σιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηνληαη. 

Πηζηνπνηεηηθά 

Κάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα αλαθέξεη  

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ηδηαίηεξα :   

 

α. ηελ θαηεγνξία ζχλζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ζσιήλα , ν κεηξεκέλνο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο    (MFR ) 190/5 

ηεο θάζε παξηίδαο , θαη ηελ ηάζε εθειθπζκνχ ζην φξην δηαξξνήο ησλ ζσιήλσλ . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κεηξεκέλνο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο  (MFR ) ηεο θάζε παξηίδαο δελ κπνξεί λα έρεη 

απφθιηζε κεγαιχηεξε απφ 0,2 γξ /10 ιεπηά απφ ηνλ αληίζηνηρν MFR 190/5 ηεο πξψηεο χιεο . 

β. φηη νη ζσιήλεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ  πξφηππνπ ΔΝ 12201 part  2 .   

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν Κξσπίαο  ηνλ Πίλαθα 3 ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΝ 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ 
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ηεθκεξηψλνπλ φηη νη ζσιήλεο ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην πξφηππν ΔΝ 12201 part 2 . 

 

3.5 πζθεπαζία –Μεηαθνξά -Απνζήθεπζε . 

 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά , θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε ηάπεο 

αξζεληθέο απφ LPDE.  

 

Οη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα ησλ 30 ζσιήλσλ  κε πιαίζηα μχιηλα θαη ηζέξθηα 

δεκέλα ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ζεκεία ην θάζε παθέην δηαζηάζεσλ 1 κ Υ 1 κ Υ ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ 

πεξίπνπ , ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ην έλα πάλσ  ζην άιιν κέρξη χςνπο 3 κ  (πεξίπησζε 

επζχγξακκσλ ζσιήλσλ) . 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ζσιήλσλ .Οη ζσιήλεο ή νη ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα 

κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηψλνληαη κε πιαηείο πθαζκάηηλνπο ηκάληεο . 

Οη ζσιήλεο απνζεθεχνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη απφ 

ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ή απφ ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζσιήλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν εηψλ. 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ:   

  

1 . Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή  φηη θέξεη  επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά   απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία . 

 

2.Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ απφ επίζεκν αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ 

νξγαληζκφ (ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά αλαθέξνληαη ΔΛΟΣ, AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ 

θ.ι.π.). 

 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα  κε πιαίζην -

θάιπκκα θξεαηίνπ Γηαζηάζεσλ 30ρ30 θιάζεο  Β125 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

124 

(Αχμσλ αξηζκφο 37) 
1. Αληηθείκελν 

 

Σν θξεάηην ηχπνπ θακπάλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαζψο θαη ησλ 

παξειθνκέλσλ απηνχ . 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά .  

 

Σα θξεάηηα πδξνκεηξεηψλ  ηχπνπ θακπάλαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:   

 

 Πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο εμαηξεηηθά πςειήο αληνρήο ,  θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο C20/25 θαη 

αληίζηνηρα πξνβιεπφκελε αληνρή ζε ζπλερέο ζηαηηθφ θνξηίν  . 

 Πιαίζην θαιχκκαηνο ελζσκαησκέλν ζην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζηα ζηαηηθά  

θνξηία. 
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 Σν θξεάηην λα θαηαζθεπάδεηαη κνλνθφκκαην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ε πξνζηαζία ησλ 

κεηξεηψλ απφ ρψκαηα θαη άιινπο παξάγνληεο πξνζβνιήο . 

 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά -Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 Δπηηξεπφκελν βάξνο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ (κε ηνπνζεηεκέλν πιαίζην – θάιπκκα ) 

κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 30Kg (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ- θαιχκκαηνο). Ζ δηαηήξεζε 

ηνπ βάξνπο ζηα θαζνξηδφκελα φξηα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επθνιφηεξε κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο.     

 

 

ΠΛΑΗΗΑ -ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΜΠΑΝΑ 

ΓΗΑΣΑΔΩΝ 30ρ30, ΚΛΑΖ  Β125 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 124 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά .  

 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ  ΔΝ 124  

θιάζεο Β125 κφλν ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή θαη ηηο δνθηκέο αληνρήο .  

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δεχγνο κε ηα πιαίζηα  γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξεαηίσλ πδξνκεηξεηψλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζην πεδνδξφκην . 

 

Δηδηθά  ραξαθηεξηζηηθά    

 

Γηαηάζεηο: Σν πιαίζην θάιπκκα ζα είλαη δηαηάζεσλ 30,00ρ30,00 mm (αλνρή +/- 1,5 mm) 

 

Παξαγσγή ,πνηφηεηα ,δνθηκέο : Ζ παξαγσγή , ε πνηφηεηα θαη νη δνθηκέο ησλ πιαηζίσλ-θαιπκκάησλ απφ 

θαηξνεηδή Γξαθηηνχρν  Υπηνζίδεξν , ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 124 , ISO 

1083, θιάζεο B125 ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή. 

 B125 – Διάρηζηε αληνρή 125 kN (12,5 ηφλνη αλά ξφδα νρήκαηνο). 

 

Όια ηα ηεκάρηα ζα είλαη απφ ζθαηξνεηδή γξαθηηνχρν  ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηαο θαη  θχζεο ψζηε 

ην κέηαιιν λα είλαη αλζεθηηθφ ,ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο αξθεηά δε καιαθφ , ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηάηξεζε θαη ηνκή ηνπ. 

 

Σα ηεκάρηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα , απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο θνηιφηεηεο 

– ιέπηα  θιπ ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ηεκαρίσλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη. 

 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηέπεηηα πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε . 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα παξαδίδνληαη βακκέλα , θαη ζα έρνπλ ηέιεην θηλίξηζκα . 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ: 

   

1. ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 

 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα  κε πιαίζην -

θάιπκκα θξεαηίνπ Γηαζηάζεσλ 35ρ35 θιάζεο  Β125 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

124 

(Αχμσλ αξηζκφο 38) 
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1. Αληηθείκελν 

 

Σν θξεάηην ηχπνπ θακπάλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαζψο θαη ησλ 

παξειθνκέλσλ απηνχ . 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά .  

 

Σα θξεάηηα πδξνκεηξεηψλ  ηχπνπ θακπάλαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:   

 

 Πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο εμαηξεηηθά πςειήο αληνρήο ,  θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο C20/25 θαη 

αληίζηνηρα πξνβιεπφκελε αληνρή ζε ζπλερέο ζηαηηθφ θνξηίν  . 

 Πιαίζην θαιχκκαηνο ελζσκαησκέλν ζην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζηα ζηαηηθά  

θνξηία. 

 Σν θξεάηην λα θαηαζθεπάδεηαη κνλνθφκκαην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ε πξνζηαζία ησλ 

κεηξεηψλ απφ ρψκαηα θαη άιινπο παξάγνληεο πξνζβνιήο . 

 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά -Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 Δπηηξεπφκελν βάξνο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ (κε ηνπνζεηεκέλν πιαίζην – θάιπκκα ) 

κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 40Kg (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ- θαιχκκαηνο). Ζ δηαηήξεζε 

ηνπ βάξνπο ζηα θαζνξηδφκελα φξηα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επθνιφηεξε κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο.    

 Σν άλνηγκα θακπάλαο απφ ηελ κηα πιεπξά ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θξεαηίνπ ελψ απφ ηελ 

απέλαληη πιεπξά ην άλνηγκα ζα βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ θξεαηίνπ.  

Ζ δηάηαμε απηή θξίλεηαη  αλαγθαία (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) γηα ηελ ππεξεζία, δηφηη απαηηείηε ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ ζπλέλσζεο (θξνπλφο εηζφδνπ ηνπ ζπιιέθηε) ζηελ 

θνληηλφηεξε ζέζε σο πξνο ην ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ.     

 

 

ΠΛΑΗΗΑ -ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ ΣΤΠΟΤ ΚΑΜΠΑΝΑ 

ΓΗΑΣΑΔΩΝ 35Υ35, ΚΛΑΖ  Β125 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 124 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά .  

 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ  ΔΝ 124  

θιάζεο Β125 κφλν ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή θαη ηηο δνθηκέο αληνρήο .  

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δεχγνο κε ηα πιαίζηα  γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξεαηίσλ πδξνκεηξεηψλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζην πεδνδξφκην . 

 

Δηδηθά  ραξαθηεξηζηηθά    

 

Γηαηάζεηο: Σν πιαίζην θάιπκκα ζα είλαη δηαηάζεσλ 33,50ρ33,50 mm (αλνρή +/- 1,5 mm) 

 

Παξαγσγή ,πνηφηεηα ,δνθηκέο : Ζ παξαγσγή , ε πνηφηεηα θαη νη δνθηκέο ησλ πιαηζίσλ-θαιπκκάησλ απφ 

θαηξνεηδή Γξαθηηνχρν  Υπηνζίδεξν , ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 124 , ISO 

1083, θιάζεο B125 ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή. 

 B125 – Διάρηζηε αληνρή 125 kN (12,5 ηφλνη αλά ξφδα νρήκαηνο). 

 

Όια ηα ηεκάρηα ζα είλαη απφ ζθαηξνεηδή γξαθηηνχρν  ρπηνζίδεξν αξίζηεο πνηφηεηαο θαη  θχζεο ψζηε 

ην κέηαιιν λα είλαη αλζεθηηθφ ,ζπκπαγέο θαη νκνηνγελέο αξθεηά δε καιαθφ , ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηάηξεζε θαη ηνκή ηνπ. 
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Σα ηεκάρηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα , απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο θνηιφηεηεο 

– ιέπηα  θιπ ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ηεκαρίσλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη. 

 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηέπεηηα πιήξσζε ησλ παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε . 

Σα πιαίζηα – θαιχκκαηα ζα παξαδίδνληαη βακκέλα , θαη ζα έρνπλ ηέιεην θηλίξηζκα . 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ: 

   

2. ρέδηα, δηαζηάζεηο, βάξε  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  

 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΔ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΡΗΠΖ, ΛΑΓΗΟΤ ΣΤΠΟΤ, MΗΚΣΖ 

ΑΝΑΓΝΩΖ, ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ R200Ζ (MID), ΜΔ ΔΝΩΣΗΚΑ 

ΠΑΡΔΜΒΤΜΑΣΑ (ΡΑΚΟΡ) ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ. 

(Αχμσλ αξηζκφο 39 έσο 41) 
 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηαρπκεηξηθνί, πγξνχ ηχπνπ (κε θάςνπια ειαίνπ), πνιιαπιήο ξηπήο, κηθηήο 

αλάγλσζεο:  

Α/Α. 39: ½’’- DN15 - Q3 =2,5 m
3
/h 

Α/Α. 40: ½’’- DN15 - Q3 =2,5 m
3
/h 

Α/Α. 41: 1.1/4’’- DN32 - Q3 =6,3 ή 10 m
3
/h 

 Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε αθξίβεηαο, θαηάιιεινη 

γηα πφζηκν λεξφ, πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar ηνπιάρηζηνλ θαη γηα ζεξκνθξαζία σ   λεξνχ απφ 0,1 
0
C 

έσο 50 
0
C. 

 Οη πξνζθεξφκελνη πδξνκεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε 

νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο. 

 Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιήξε έγθξηζε πξνηχπνπ κε ζρέδηα, παξαζηάζεηο, πιηθά θαηαζθεπήο 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/22/ΔC (MID) ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία 2014/32/EU 

γηα ηνλ πξνζθεξφκελν πδξνκεηξεηή θαζψο θαη γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.  

 Γηα θαηαζθεπαζηηθά θιπ. ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο. 

 Οη κεηξεηέο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/22/ΔC (MID) ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία 

2014/32/EU πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζέηνπλ ην πξνβιεπφκελν ζήκα εγθξίζεσο πξνηχπνπ ηεο 

Δ.Δ. 

 Οη κεηξεηέο ζα ιεηηνπξγνχλ ζε νξηδφληηα ζέζε ιεηηνπξγίαο δηαηεξψληαο ηελ κεηξνινγηθή ηνπο 

θιάζε R200H. Δπίζεο ζα πιεξνχλ θαη ηα αθφινπζα: Q2/Q1=1,6 & Q4/Q3= 1,25. 

 Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ην λεφηεξν επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 14154 ή / 

θαη ην δηεζλέο θαηαζθεπαζηηθφ πξφηππν ISO 4064. 

 Γηα ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θίλεζεο (ιεηηνπξγίαο) θαζψο θαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε 

ειεθηξνληθφ φξγαλν, ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε κε αζηεξίζθν ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

 Σν πξνζηαηεπηηθφ θξχζηαιιν ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα εμαζθαιίδεη άξηζηε αλαγλσζηκφηεηα 

κεηξήζεσλ θαη δελ ζα ραξάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία.  
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 Οη αξηζκεκέλνη θχιηλδξνη (θαηάιιεινπ κεγέζνπο) ησλ θπβηθψλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζε 

ζηεγαλή θάςνπια κε εηδηθφ πγξφ.  Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ιχζεηο κε πιαζηηθφ (π.ρ. 

πνιπθαξβνπληθφ ή άιιν πιηθφ) πξνζηαηεπηηθφ δηάθαλν δίζθν θιεηζίκαηνο, κφλν κε θπζηθφ 

θξχζηαιιν / γπαιί. 

 Σν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα (θαπάθη) ηνπ πδξνκεηξεηή ζα είλαη απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ. 

 

Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Γηαζηάζεηο: Σν κήθνο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ (L) ζα είλαη : 

Α/Α. 39: ½‟‟- DN15: 145 mm θαη ζπείξσκα G ¾”. 

Α/Α. 40: ½‟‟- DN15: 190 mm θαη ζπείξσκα G 1”. 

Α/Α. 41: 1.¼ - DN32: 260 mm θαη ζπείξσκα G 1.½”. 

 ην ζηφκην εηζαγσγήο ηνπ λεξνχ ππάξρεη πξνζαξκνζκέλν θίιηξν πξνζηαζίαο ζσιελσηνχ ηχπνπ, 

ηνπ νπνίνπ ε δηαηνκή είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ηε δηαηνκή εηζφδνπ ηνπ λεξνχ. Σν θίιηξν 

απηφ κπνξεί εχθνια λα απνκαθξπλζεί είηε γηα λα θαζαξηζηεί είηε γηα λα αληηθαηαζηαζεί.  

 ηα ζψκαηα ησλ θειπθψλ θαη ζε δχν εκθαλείο ζέζεηο ζα ππάξρεη αλάγιπθε ζήκαλζε ξνήο κε βέιε 

επαξθνχο κεγέζνπο . 

 Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή θαη αζθαιή θνριίσζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ πδξνκεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

νξείραιθν άξηζηεο πνηφηεηαο πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα πιεξεί ηηο 

ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

 Ζ πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε ή 

θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 

 Οη πδξνκεηξεηέο ζα παξαδνζνχλ κε πιαζηηθά θαιχκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπεηξσκάησλ. 

 Ζ άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιχκκαηνο κε ην πεξηθάιπκκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη εχθνιε θαη αζθαιή 

επηθάζηζε ηνπ θαιχκκαηνο ζην πεξηθάιπκκα. 

 Ο αξηζκφο ηεο ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ζα αλαγξάθεηαη ζην 

πεξηθάιπκκα ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ή πάλσ ζηνλ κεηξεηηθφ κεραληζκφ.  

 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πδξνκεηξεηή ζην ζχλνιφ ηνπο ζα 

πξέπεη, απφ πιεπξάο πγηεηλήο, λα είλαη θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ηειηθψλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο θνξείο / 

ηλζηηηνχηα (π.ρ. KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, ALKEMMA ENGINEERING 

θ.ι.π). 

 Οη πδξνκεηξεηέο ζα έρνπλ πξν εγθαηεζηεκέλε ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο 

αλάγλσζεο. Ζ έληαμε ησλ πδξνκεηξεηψλ ζε ζχζηεκα αζχξκαηεο αλάγλσζεο ζα γίλεηαη κε ηελ 

απιή πξνζζήθε παικνδνηηθήο ή άιιεο δηάηαμεο θαηαγξαθήο επί ηνπ πθηζηακέλνπ πδξνκεηξεηή 

θαη φρη κε αιιαγή, κεηαηξνπή ή αθαίξεζε ηνπ πδξνκεηξεηή απφ ην δίθηπν. Σερληθά ζηνηρεία ησλ 

παικνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κειινληηθά ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

κε ηελ πξνζθνξά. 

 Οη πδξνκεηξεηέο ζα ζπλνδεχνληαη κε δχν ηεκάρηα ελσηηθά παξεκβχζκαηα (ξαθφξ) πνπ ην θαζέλα 

πεξηιακβάλεη:  

1
α
) Δλσηηθφ αθξνζηφκην (νπξά) - ηεκ. έλα (1)      

1
β
) Πεξηθφριην ελσηηθνχ αθξνζηνκίνπ  - ηεκ. έλα (1) 

1
γ
) Ρνδέια ζηεγαλφηεηαο - ηεκ. έλα (1). 
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α. πάρνο (3 ρηι)  

β. πιηθφ θαηαζθεπήο : NBR ή EPDM ή θίκπεξ πξάζηλν 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ελσηηθνχ παξεκβχζκαηνο (Δ.Π.) ην νπνίν πεξηιακβάλεη (ελσηηθφ 

αθξνζηφκην (νπξά) + Πεξηθφριην ελσηηθνχ αθξνζηνκίνπ + ξνδέια ζηεγαλφηεηαο): 

α. Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 16 bar. 

β. πείξσκα ελσηηθνχ αθξνζηνκίνπ θαζψο θαη πεξηθνριίνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228 

γ. Τιηθφ θαηαζθεπήο ελσηηθνχ αθξνζηνκίνπ θαζψο θαη πεξηθνριίνπ: Οξείραιθνο CW 617N  

ζχκθσλα  κε ην πξφηππν EN12165. 

 Οη κεηξεηέο ζα πεξηιακβάλνπλ δηάηαμε πξνζηαζίαο (πιαζηηθή αζθάιεηα) πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπο θαη ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο ξνήο ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ηεο δηάηαμεο 

πξνζηαζίαο. Οη πιαζηηθέο αζθάιεηεο (ηεκάρην έλα) ησλ ελσηηθψλ παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ) ησλ 

πδξνκεηξεηψλ, ζα ηνπνζεηνχληαη γηα ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε απεγθαηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή. Θα 

απνηειείηε απφ δχν παλνκνηφηππα αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Ζ ζθξαγίδα ζα ηνπνζεηείηαη θπθιηθά 

(εμσηεξηθά) επί ηνπ πεξηθνριίνπ θαη  δελ ζα επηηξέπεη ηελ απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ κεηξεηή απφ ηελ 

γξακκή θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο ξνήο ηνπ κεηξεηή ρσξίο ηελ εκθαλή 

θαηαζηξνθή ηεο. Ζ δηάηαμε αζθάιηζεο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ζθξαγίδαο (ζε 

θάζε ηκήκα ηεο) ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο - παξέκβαζεο απφ ηξίηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε 

ηεο δηάηαμεο αζθάιηζεο ζα γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -10
ν
C έσο +50

ν
C. Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ κεηξεηψλ ζα κπνξεί λα είλαη 

ραξαγκέλνο ή ηππσκέλνο ζε δχν ζέζεηο ηεο πιαζηηθήο ζθξαγίδαο (ειάρηζην χςνο ζηνηρείσλ αξίζκεζεο 4 

mm). Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα θέξνπλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ή / θαη ην ινγφηππν ηεο ππεξεζίαο 

ραξαγκέλν κε αλεμίηειν ηξφπν πάλσ ζην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο, θαηφπηλ δήηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Σερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπνλ ψζηε:  

 Να εμαζθαιίδεηαη καθξά ρξήζε ρσξίο πξνβιήκαηα. 

 Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα έλαληη ζθφπηκεο επέκβαζεο γηα αιινίσζε ηεο έλδεημεο ή 

βιάβεο ηνπ κεραληζκνχ. 

 ε πεξίπησζε ηπραίαο αληηζηξνθήο ηνπ λεξνχ νη κεηξεηέο δελ ζα πθίζηαληαη βιάβε ή κεηαβνιή 

ησλ κεηξνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 

Τιηθά – Γεληθέο δηαηάμεηο: 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ κεηξεηψλ, πξέπεη λα 

έρνπλ άξηζηε ζπκπεξηθνξά γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη είηε: 

 Γελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ, κέζα 

ζηα πξνβιεπφκελα φξηα. 

 Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δηάβξσζε. 

 Γεληθά ζα πξέπεη ηα πιηθά λα έρνπλ άξηζηε αληνρή ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία. 

 

Τιηθά – Καηεξγαζία: 
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 Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε θξάκκα νξείραιθνπ, ζα 

πξέπεη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ λα είλαη 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο θαζζηηέξνπ, 

ςεπδαξγχξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75 % θαη κέρξη 57% 

ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2,5%. 

 

Μεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 DN 15 (½’’):  

 Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη κεηξνινγηθήο θαηεγνξίαο Q3/Q1: R200H  

 Μνλάδα κέηξεζεο ζα είλαη ην θπβηθφ κέηξν (m
3
) κε ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα ππφ-πνιιαπιάζηα 

απηνχ. 

 Μέγηζηε παξνρή Q4=3,125 m
3
/h. 

 Ολνκαζηηθή παξνρή: Q3=2,50 m
3
/h. 

 Μεηαβαηηθή παξνρή είλαη ίζε κε Q2=20,0 lit/h.  

 Διάρηζηε παξνρή είλαη ίζε κε Q1=12,50 lit/h. 

 Σα κεηξνινγηθά ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά. 

 Σν ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο πξέπεη λα δειψλεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ θπιιάδην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ην νπνίν ζα είλαη ≤ 4 lit/h. 

 DN 32 (1.¼’’):  

 Οη πδξνκεηξεηέο ζα είλαη κεηξνινγηθήο θαηεγνξίαο Q3/Q1 =R=200H. 

 Μνλάδα κέηξεζεο ζα είλαη ην θπβηθφ κέηξν (m
3
) κε ηα πνιιαπιάζηα θαη ηα ππν-πνιιαπιάζηα 

απηνχ. 

 Μέγηζηε παξνρή: Q4=7,875 ή 12,5 m
3
/h.  

 Ολνκαζηηθή παξνρή: Q3=6,3 ή 10 m
3
/h. 

 Μεηαβαηηθή παξνρή είλαη ίζε κε  Q2=50,40 ή 80 lit/h lit/h.  

 Διάρηζηε παξνρή είλαη ίζε κε Q1=31,5 ή 50 lit/h. 

 Σα κεηξνινγηθά ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά. 

 Σν ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο πξέπεη λα δειψλεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ θπιιάδην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ην νπνίν ζα είλαη ≤ 9 lit/h. 

 

Αθξίβεηα ελδείμεσλ – Μέγηζηα Αλεθηά θάικαηα: 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2  (κεηαβαηηθή 

παξνρή) – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Q4 (Μέγηζηε)  δε ζα ππεξβαίλεη ην ±2% γηα 

ζεξκνθξαζία λεξνχ ≤ 30°C θαη ην ± 3% γηα ζεξκνθξαζία λεξνχ > 30°C (πεξίπησζε κεηξεηψλ κε 

θιάζε ζεξκνθξαζίαο > Σ30) ζχκθσλα κε ηελ νδεγία MID 2004/22/EC ή ηελ λεφηεξε 

2014/32/EU. 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1    

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο)  θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο) δελ ππεξβαίλεη ην ± 5% ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

MID 2004/22/EC ή ηελ λεφηεξε 2014/32/EU. 

 

Πηψζε Πίεζεο: 
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 Σν πεδίν ηηκψλ ζρεηηθήο πίεζεο ηνπ λεξνχ πξέπεη λα εθηείλεηαη απφ 0,3 bar(0,03MPa) έσο 16bar 

(1,6MPa).    

 Ζ απψιεηα πίεζεο ε νθεηιφκελε ζηνλ κεηξεηή (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θίιηξνπ ), δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηα 0,63 bar (0,063 MPa) ππφ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 (OIML R –49) θαη ην 1 bar 

(0,1 MPa) ζηε κέγηζηε παξνρή Q4 (EN 14154). Ζ θιάζε πηψζεο πίεζεο ζα αλαθέξεηαη ζαθψο 

είηε ζηνλ πδξνκεηξεηή (ζην θαληξάλ ελδείμεσλ ή ζην πεξηθάιπκκα) είηε ζηελ πιήξε έγθξηζε 

πξνηχπνπ ηνπ πδξνκεηξεηή. 

 

ηεγαλφηεηα – Αληνρή ζηελ πίεζε: 

 Οη κεηξεηέο πξέπεη λα αληέρνπλ ηελ ζπλερή πίεζε ηνπ χδαηνο γηα ηελ νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη, νλνκαδφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο, ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία φπσο δηαξξνέο, εθηδξψζεηο ησλ ηνηρσκάησλ, παξακνξθψζεηο  θιπ.  

 O έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δνθηκέο: 

- Ο κεηξεηήο πξέπεη λα αληέρεη, ρσξίο δηαξξνή, εθίδξσζε ηνηρσκάησλ, πίεζε ίζε κε 1,6 θνξέο 

ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ( δειαδή 16 Υ 1,6 = 25 bar) εθαξκνδφκελε επί 15 min. 

- Ο κεηξεηήο πξέπεη λα αληέρεη ρσξίο θαηαζηξνθή ή εκπινθή πίεζε ίζε κε δχν θνξέο ηελ 

κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (δει 32 bar) εθαξκνδφκελε επί 1 min. 

 Χο πίεζε ιεηηνπξγίαο ιακβάλεηαη ε πίεζε ησλ 16 bar (MAP). 

 

Μεηξεηηθφο Μεραληζκφο: 

 Ζ δηάηαμε ελδείμεσο πξέπεη, κε απιή αληηπαξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, λα 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε, αζθαιή θαη ζσζηή αλάγλσζε ηνπ φγθνπ ηνπ κεηξνχκελνπ λεξνχ πνπ 

εθθξάδεηαη ζε θπβηθά κέηξα . 

 Ο φγθνο δίδεηαη:  

- Απφ ηελ ζέζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δεηθηψλ επί θπθιηθψλ βαζκνινγεκέλσλ πηλάθσλ. 

- κε ηελ αλάγλσζε δηαδνρηθψλ , θαηά ζεηξά ςεθίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζπξίδεο (κεηξεηέο  

επζείαο αλάγλσζεο ). 

- κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ ζπζηεκάησλ (κεηξεηέο κηθηήο αλάγλσζεο). 

 Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ, ην καχξν ρξψκα είλαη ελδεηθηηθφ  ησλ θπβηθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ. Σν θφθθηλν ρξψκα είλαη ελδεηθηηθφ  ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπ 

θπβηθνχ κέηξνπ . 

 Σν κέγεζνο (χςνο) ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεραληζκνχο επζείαο αλάγλσζεο, δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 4 ρηι. 

 Γηα ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θίλεζεο (ιεηηνπξγίαο) ηνπ κεραληζκνχ, ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή 

δηάηαμε κε αζηεξίζθν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

 

Δλδείμεηο θαη ήκαηα: 

 ηνλ πδξνκεηξεηή ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο (ζηελ πιάθα 

ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ή ζην πεξηθάιπκκα απηνχ ή / θαη ζην θέιπθνο) ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ νδεγία 2004/22/ΔC (MID) ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία 2014/32/EU: 

 Σν φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Σελ κεηξνινγηθή θαηεγνξία R θαη ηελ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε θπβηθά κέηξα αλά ψξα. 

 Γχν βέιε πνπ δεηθλχνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο. 

 Σν ζήκα εγθξίζεσο κε βάζε ηελ νδεγία MID 2004/22/EC ή ηελ λέα νδεγία MID 2014/32/EU. 

 Σα γξάκκαηα V ή H γηα ηε θάζε ζέζε ιεηηνπξγίαο πνπ αληηζηνηρεί ε κεηξνινγηθή θιάζε. 
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 Σελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

 Σελ θιάζε πηψζεο πίεζεο. 

 Σελ απαίηεζε επζχγξακκσλ ηκεκάησλ 

ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πιήξε έγθξηζε ηχπνπ ηνπ πδξνκεηξεηή ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία MID 2004/22/EC ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/EU. 

 

Γνθηκέο –έιεγρνη –παξαιαβή: 

 Ο έιεγρνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεηαη απαξαίηεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην. 

 Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη εθπξνζψπνπο ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

θάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζπλαξκνινγήζεσο θαη ηεο δνθηκήο ησλ κεηξεηψλ. 

 Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ειέγρνπο αθξηβείαο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία MID 

2004/22/EC ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία 2014/32/EU, ζε αλαινγία 10% ηεο παξαιεθζείζεο 

ηκεκαηηθψο πνζφηεηαο, ζε αλεμάξηεην Δξγαζηήξην Τδξνκεηξεηψλ   (εμνπιηζκέλν θαη 

πηζηνπνηεκέλν βάζε ΔΝ ISO/IEC 17025). ε πεξίπησζε επξέζεσο ζθάικαηνο έζησ θαη ζε έλα 

πδξνκεηξεηή ζα επαλαιακβάλεηαη ε δνθηκή. Δάλ θαη πάιη βξεζεί ζθάικα ζα απνξξίπηεηαη ε 

ηκεκαηηθψο παξαιεθζείζα πνζφηεηα κεηξεηψλ.  

 Γηαηεξεί αθφκε ην δηθαίσκα λα απνζπλαξκνινγήζεη ηνπο  πδξνκεηξεηέο ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηε 

δνκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπο. 

 Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο θάζε 

ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνπο πδξνκεηξεηέο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη ε  θαηαζθεπή ηνπο εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Παξάδνζε κεηξεηψλ: 

 Οη κεηξεηέο ζα παξαδίδνληαη ζθξαγηζκέλνη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, ζα θέξνπλ 

πξνζηαηεπηηθά πιαζηηθά ζηα αθξνζηφκηα εηζαγσγήο-εμαγσγήο. 

 Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ ζθξάγηζεο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ παξάδνζε ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα παξαθάησ: 

 Σε πιήξε έγθξηζε πξνηχπνπ (Type approval certificate ANNEX B ή Ζ1)  ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία 2004/22/ΔC (MID) ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία MID 2014/32/EU γηα θάζε 

είδνο πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή, γηα ηελ κεηξνινγηθή θιάζε R200H.  

 Σε πιήξε έγθξηζε πξνηχπνπ δηεξγαζίαο (Process approval certificate ANNEX D ή Ζ1 ή F) 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/22/ΔC (MID) ή ηελ λέα Δπξσπατθή Οδεγία MID 

2014/32/EC γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο πξνζθεξφκελνπ πδξνκεηξεηή.   

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο ή άιινπ επίζεκνπ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 

γηα ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ σο ηειηθά πξντφληα (πδξνκεηξεηήο θαη 

ελσηηθά παξεκβπζκάηα (ξαθφξ) γηα πφζηκν λεξφ. 

 Δηθνλνγξαθεκέλνπο θαηαιφγνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηερληθή πεξηγξαθή 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ, ελσηηθψλ παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ) θαη 

πιαζηηθψλ αζθαιεηψλ. 

 Πιήξε κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πδξνκεηξεηψλ. 
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 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο πηψζεο πηέζεσο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή (πδξνκεηξεηψλ) ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 Γηάγξακκα ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή (πδξνκεηξεηψλ) ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 ρέζε παικνχ / ιίηξνπ ηεο δηάηαμεο ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ (αζηεξίζθνο) γηα ηελ δνθηκή ή ξχζκηζε 

ηνπ πδξνκεηξεηή.  

 Καηάινγν εμαξηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηνπο πξνζθεξφκελνπο πδξνκεηξεηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο, κε πιήξε ζηνηρεία πιηθψλ θαηαζθεπήο γηα ην θαζέλα. 

 

 

  

 

ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ  

( Με Σξχπεο) 

(Αχμσλ αξηζκφο 42) 
 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθφ ή 

ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ή κίγκα απηψλ. Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη αβιαβέο απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο θαη λα 

κε κεηαβάιιεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. 

Οη δαθηχιηνη πξέπεη λα είλαη βνπιθαληζκέλνη θαη λα κελ πθίζηαληαη απνζείσζε. 

Να είλαη επίζεο νκνηνγελείο θαη ειεχζεξνη εγθιεηζκάησλ αέξνο, νξαηψλ πφξσλ, ραξαγψλ θαη 

εμνγθσκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δαθηπιίνπ. 

Σέινο λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη φισλ ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ φπσο θαη ησλ βαθηεξηδίσλ. 

Ζ κνξθή ηνπ δαθηπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 

ζπλδέζκνπ. 

Γεληθά γηα ηνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζα δηαιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά νη πξνδηαγξαθέο πνπ απηνί 

ζα πιεξνχλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ν πνηνηηθφο ηνπο έιεγρνο  

 

Ο Γήκνο Παιιήλεο επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, δεηά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο   ηα παξαθάησ: 

 

1. Τπεχζπλε δήισζε ζπκκεηέρνληνο φηη θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ απφ επίζεκν 

αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ νξγαληζκφ (ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά αλαθέξνληαη ΔΛΟΣ, 

AFNOR, AENOR, DVGW, KIWA, SKZ θ.ι.π.). 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ  : 107.421,05 € 

Αλάιπζε θαη Σεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
Γαπάλε 

1 

θαηξηθή θξνπλφο γσληαθφο 1.1/4''  

(ηξειφ ξαθφξ) -1'' ζει. ιαβή ή 

νξεηράιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 200 27,00 € 5.400,00 € 

2 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , πεηαινχδα αινπκηλίνπ  

Αξζ-Θει 1'' (DN 25) 
ηεκάρην 300 14,30 € 4.290,00 € 

3 

Οξεηράιθηλνο θαηξηθφο θξνπλφο, κε 

ηειεζθνπηθή δηάηαμε 3/4''ρ3/4'' αξο  

(DN15)  
ηεκάρην 100 19,30 € 1.930,00 € 

4 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , 3/4'' αξζ. Υ 1/2'' ζει. 

(DN15), νξεηραιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 350 10,00 € 3.500,00 € 

5 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

20ρ1/2'' αξο. 
ηεκάρην 350 2,95 € 1.032,50 € 

6 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

32ρ1'' αξο. 
ηεκάρην 150 5,95 € 892,50 € 

7 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 3/4'' 
ηεκάρην 150 21,65 € 3.247,50 € 

8 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 1'' 
ηεκάρην 150 22,30 € 3.345,00 € 

9 Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ90 , PN16 
ηεκάρην 10 24,15 € 241,50 € 

10 Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ110 , PN16 
ηεκάρην 20 28,60 € 572,00 € 

11 
Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ εχξνπο  

Αγθχξσζεο  Δχξνο  159-194mm ,PN16 
ηεκάρην 2 285,95 € 571,90 € 

12 

Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο Αγθχξσζεο, Δχξνο 159-194mm 

/ DN 150 ,PN16 
ηεκάρην 2 219,25 € 438,50 € 

13 
Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο, Δχξνο 70-90mm / DN65, PN16 
ηεκάρην 2 53,80 € 107,60 € 
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14 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 50 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 10 81,15 € 811,50 € 

15 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 65 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 5 101,80 € 509,00 € 

16 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 80 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 20 106,10 € 2.122,00 € 

17 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 100 , F4 , PN16 
ηεκάρην 20 132,00 € 2.640,00 € 

18 
Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , DΝ80x80x80 

ηεκάρην 5 86,75 € 433,75 € 

19 

Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100 

ηεκάρην 2 104,90 € 209,80 € 

20 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ80x80x80x80 

ηεκάρην 3 112,80 € 338,40 € 

21 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100x100 

ηεκάρην 3 136,50 € 409,50 € 

22 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 80, PN 16 
ηεκάρην 2 477,75 € 955,50 € 

23 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 100, PN 16 
ηεκάρην 2 505,00 € 1.010,00 € 

24 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

60-70- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 37,70 € 754,00 € 

25 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

87-97- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 100 42,90 € 4.290,00 € 

26 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

135-145- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 66,40 € 1.328,00 € 

27 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

155-165- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20 70,30 € 1.406,00 € 

28 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο ,Γηπιφο Αξκφο - Δχξνο 

190-210- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 4 75,45 € 301,80 € 

29 
Αλνμείδσηνο ζπιιέθηεο 1.1/4'' κε δπν 

(2) εμφδνπο 3/4'' 
ηεκάρην 100 68,00 € 6.800,00 € 

18PROC004015225 2018-11-15



30 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ20Υ2,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000 2,70 € 2.700,00 € 

31 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ32Υ3,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000 3,95 € 3.950,00 € 

32 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ63 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 60 3,15 € 189,00 € 

33 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ90 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600 7,25 € 4.350,00 € 

34 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ110 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600 8,15 € 4.890,00 € 

35 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ160 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 160 17,10 € 2.736,00 € 

36 

σιήλαο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο, 

PE 100,  Φ160 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 

16 atm. 
κέηξα 24 23,15 € 555,60 € 

37 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

30Υ30 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 124 

ηεκάρηα 200 25,35 € 5.070,00 € 

38 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

35Υ35 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 125 

ηεκάρηα 200 44,85 € 8.970,00 € 

39 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=145 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 150 32,00 € 4.800,00 € 

40 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=190 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 500 35,00 € 17.500,00 € 

41 

Τδξνκεηξεηέο DN32-1.1/4'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=6,3 ή 10 

m3/h, Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=260 

mm κεηά ησλ ελσηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ), κε ελσηηθά 

παξεκβπζκάηα (ξαθφξ) θαη πιαζηηθή 

αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 20 81,50 € 1.630,00 € 
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42 Διαζηηθφ Παξέκβπζκα (θιάληδα) απφ 

E.P.D.M.  DN150, Με ηξχπεο 
ηεκάρηα 4 1,80 € 7,20 € 

43 
Γαιβαληδέ Βίδεο Μ18Υ90 κε 

πεξηθφριην  
ηεκάρηα 100 1,85 € 185,00 € 

            

   
χλνιν 107.421,05 € 

   
  

ΦΠΑ 

24% 
25.781,05 € 

   
χλνιν Γαπάλεο 133.202,10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

 

Άπθπο 1. Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

 

 ηελ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί ΚΑΗ νη εηδηθνί φξνη βάζεη ησλ 

νπνίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ζα εθηειεζηεί ε Πξνκήζεηα Τιηθψλ 

Αγσγψλ θαη Παξνρψλ Ύδξεπζεο (θξεάηηα, ζσιήλεο, πδξφκεηξα θιπ.)» (2018) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαιψζηκα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Ύδξεπζεο γηα ηελ επηζθεπή θαη 
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ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 

 Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο Παιιήλεο 

 Αλάδνρνο δε ν αλαδεηρζεζφκελνο κεηνδφηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο.  

 

Άπθπο 2. Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017 (ΦΔΚ Α΄ 171/2017), «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ........», 

 Σνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4456/2017 (ΦΔΚ Α΄ 24/2017), «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 1141/2014 ...........», 

 Σνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ Α΄ 241/2016), «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε 
αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

 Σνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α΄ 227/2016), «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, 
άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/2016), «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη, 

 Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 
ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016, 

 Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ A΄ 143/2014), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ A΄ 107/2014) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ A΄ 74/2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1, 

 Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ Α΄ 120/2013), «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Άξζξν 9, §4β ηνπ Ν.4205/2013 
(ΦΔΚ Α΄ 242/2013) θαη ηζρχεη ζήκεξα, φζνλ αθνξά ην Γ.Δ.ΜΖ., ελψ ΓΔΝ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 1 έσο 4 θαη 6 έσο 9, 

 Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α΄ 52/2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην», 

 Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α΄ 18/2013), «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 
4093/2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ ησλ 
πκβάζεσλ ...» θαη εηδηθφηεξα ησλ Άξζξσλ 19 θαη 48 (Άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ) απηνχ, 

 Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθ-ηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 Σνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112/2010), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνλ Ν. 4412/2016 θαη ηζρχεη, 

 Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

 Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/2006), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο 
ηζρχεη κεηά ηελ εθαξ-κνγή ηνπ Ν.3852/2010 - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, 
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 Σνπ Ν.3731/2008 (ΦΔΚ Α΄ 263/2008), «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 
ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

 Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α΄ 68/2007) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ην-πηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Σνπ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ Α΄ 131/2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο», 

 Σνπ Ν. 2918/2001 (ΦΔΚ Α΄ 119/2001), «Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο εξγαζίαο 182 γηα ηελ 
απαγφξεπζε ησλ ρεηξφ-ηεξσλ κνξθψλ εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ άκεζε δξάζε κε ζθνπφ 
ηελ εμάιεηςή ηνπο.», 

 Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄ 248/2000), «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/1999), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Σνπ Ν. 2121/1993 (ΦΔΚ Α΄ 25/1993) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

 Σνπ Ν. 1767/1988 (ΦΔΚ Α΄ 63/1988), «πκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο 
δηαηάμεηο-Κχξσζε ηεο 135 δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο.», 

 Σνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ A΄ 145/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Σνπ ΠΓ 28/2015 (ΦΔΚ A΄ 34/2015), «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 

 Σνπ ΠΓ 150/2001 (ΦΔΚ A΄ 125/2001), «Πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο», 

 Σεο ΚΤΑ Π1 2380/2012 (ΦΔΚ Β΄ 3400/2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 Σεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ Β΄ 1924/2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ  αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ θαηεπζπληεξίσλ 
νδεγηψλ ηεο ΔΑΓΖΤ, ησλ απνθάζεσλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ Δι.πλ., ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998” (ΦΔΚ 

Β' 892/11.07.2001). 

 Σεο κε αξηζκφ ………………απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο 

πξνκήζεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. 

 

 

Άπθπο 3. πκβαηηθά ζηνηρεία 

 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπζηαζεζνκέλεο ζπκβάζεσο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ‟ απηή θαηά ζεηξά 

ηζρχνο είλαη : 

1. Ζ Γηαθήξπμε 

2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

3. Γεληθή & Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.   

4. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 
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5. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

 

Άπθπο 4. χλαςε ζχκβαζεο 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, πνπ ζπληάζζεηαη, 

θνηλνπνηείηαη θαη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 θαη ζηνπο Αλαιπηηθνχο 

Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη ζηνλ θαζνξηδφκελν ζε απηή ρξφλν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

Άπθπο 5. Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο (12) απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

Ζ πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί αξρηθά χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Απνζήθε ηνπ Γήκνπ 

γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ. Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

ησλ πιηθψλ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ. 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, γίλνληαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 έσο 215 θαη 221 

ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη. Καηά ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο. 

Ο δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ έιεγρνπ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

Έπεηηα ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά 

ηε δηελέξγεηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί : 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ  

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο 

ζχκβαζεο  

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ       

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηηο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηελ ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη.  

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε, φηη νη 

παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκή. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ 

18PROC004015225 2018-11-15



εθηειεί ηελ ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηη πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.  

 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 

αλάδνρν.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα θαη εθδίδεηαη πξν ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ  ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο 

ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζην βηβιίν ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλν, ν 

δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 

κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

 

Άπθπο 6. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ 

ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ 

ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 
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πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ 

ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

ε) Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη 

ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

Ζ εγγχεζε θαηαπίπηεη νιηθά ή κεξηθά ΣΟΤΛΑΥΗΣΟ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 Δάλ ν Αλάδνρνο θπξερζεί ΔΚΠΤΩΤΟΣ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 

4412/2016 
 Δάλ ην πιηθό παξαδνζεί εθπξόζεζκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016 
 Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ή ηκήκα ηνπ βξεζνύλ όηη δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 

ζπκθσλεκέλεο ζύκβαζεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαη 
πξνθύςνπλ εξγαζηεξηαθνί ή άιινη έιεγρνη από δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 

6.1 Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

6.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα 

ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

 

 

 

πληάρηεθε         Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία:  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :  

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:  

- Σειέθσλν:  

- Ζι. ηαρπδξνκείν:  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV):  

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ:  

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ :  

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

 

Σειέθσλν: 

 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

[……] 

 

[……] 

 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε [] Ναη [] Όρη 
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δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
v
; 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

Σειέθσλν:  

Ζι. ηαρπδξνκείν:  

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vi

  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[    ]Ναη [   ]Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο 

Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, 

δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V 

γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[   ]Ναη [   ]Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

 δσξνδνθία
ix,x

· 

 απάηε
xi

· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
xii

· 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

18PROC004015225 2018-11-15



θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[    ] Ναη [    ] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη 
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ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxviii, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

[] Ναη [] Όρη 
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ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxi

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[   ] Ναη [  ] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii
; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – 

IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 

ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxxiii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xxxiv

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ Γήκνο Παιιήλεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζε όιεο ηηο ελόηεηεο 

θαη ζηα ζεκεία ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε 

ηίηιν…………………………………………………………………………………….. 

ΚΖΜΓΖ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
Γαπάλε 

1 

θαηξηθή θξνπλφο γσληαθφο 1.1/4''  

(ηξειφ ξαθφξ) -1'' ζει. ιαβή ή 

νξεηράιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 200   

2 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , πεηαινχδα αινπκηλίνπ  

Αξζ-Θει 1'' (DN 25) 
ηεκάρην 300   
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3 

Οξεηράιθηλνο θαηξηθφο θξνπλφο, κε 

ηειεζθνπηθή δηάηαμε 3/4''ρ3/4'' αξο  

(DN15)  
ηεκάρην 100   

4 

 θαηξηθφο θξνπλφο, νιηθήο ξνήο , 

Βαξέσο ηχπνπ , 3/4'' αξζ. Υ 1/2'' ζει. 

(DN15), νξεηραιθηλν θαξέ  
ηεκάρην 350   

5 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

20ρ1/2'' αξο. 
ηεκάρην 350   

6 

Οξεηράιθηλν ξαθφξ Μεραληθήο 

χζθημεο γηα ζσιήλα PE/PVC  Φ 

32ρ1'' αξο. 
ηεκάρην 150   

7 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 3/4'' 
ηεκάρην 150   

8 
έιιεο Παξνρήο Υπηνζηδεξέο γηα 

ζσιήλα PE/PVC Φ90 κε έμνδν 1'' 
ηεκάρην 150   

9 Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ90 , PN16 
ηεκάρην 10   

10 Επκπψ Υπηνζηδεξά Μαθξχιαηκα γηα 

ζσιήλα PVC Φ110 , PN16 
ηεκάρην 20   

11 
Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ εχξνπο  

Αγθχξσζεο  Δχξνο  159-194mm ,PN16 
ηεκάρην 2   

12 

Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο Αγθχξσζεο, Δχξνο 159-194mm 

/ DN 150 ,PN16 
ηεκάρην 2   

13 
Φιάληδα- Επκπψ Υπηνζηδεξά  κεγάινπ 

εχξνπο, Δχξνο 70-90mm / DN65, PN16 
ηεκάρην 2   

14 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 50 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 10   

15 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 65 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 5   

16 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 80 ,  F4 , PN16 
ηεκάρην 20   

17 Γηθιείδεο Υπηνζηδεξέο Διαζηηθήο 

Έκθξαμεο DN 100 , F4 , PN16 
ηεκάρην 20   

18 
Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , DΝ80x80x80 

ηεκάρην 5   

19 

Σαπ  ρπηνζηδεξφ - επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100 

ηεκάρην 2   

20 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ80x80x80x80 

ηεκάρην 3   
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21 

ηαπξφο  ρπηνζηδεξφο- επνμεηθή βαθή,  

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 αηκ  

,Απνζπψκελεο θιάληδεο , 

DΝ100x100x100x100 

ηεκάρην 3   

22 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 80, PN 16 
ηεκάρην 2   

23 

Απηφκαηεο Πηεδνζξαπζηηθέο Βάλεο 

ηχπνπ κεβξάλεο - Μείσζε πίεζεο 

(κνλνχ ζαιάκνπ ) DN 100, PN 16 
ηεκάρην 2   

24 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

60-70- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20   

25 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

87-97- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 100   

26 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

135-145- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20   

27 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο , Μνλφο Αξκφο - Δχξνο 

155-165- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 20   

28 

έιιεο Δπηζθεπήο  , Οιηθήο 

Δπηθάιπςεο ,Γηπιφο Αξκφο - Δχξνο 

190-210- Μήθνο =300 mm ,16 αηκ  
ηεκάρην 4   

29 
Αλνμείδσηνο ζπιιέθηεο 1.1/4'' κε δπν 

(2) εμφδνπο 3/4'' 
ηεκάρην 100   

30 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ20Υ2,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000   

31 
σιήλαο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο κε 

ελίζρπζε αινπκηλίνπ Φ32Υ3,0, ΡΝ16 
κέηξα 1000   

32 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ63 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 60   

33 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ90 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600   

34 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ110 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 600   

35 
σιήλα χδξεπζεο, PVC-U, δηακέηξνπ 

Φ160 νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
κέηξα 160   

36 

σιήλαο  πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο, 

PE 100,  Φ160 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 

16 atm. 
κέηξα 24   

37 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

30Υ30 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 124 

ηεκάρηα 200   
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38 

Πξνθαηαζθεπαζκέλν Φξεάηην 

Τδξνκεηξεηψλ Σχπνπ Κακπάλα κε 

πιαίζην-θάιπκκα θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ 

35Υ35 θιάζεο Β125 ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 125 

ηεκάρηα 200   

39 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=145 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 150   

40 

Τδξνκεηξεηέο DN15-1/2'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=2,5 m3/h, 

Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=190 

mm, κε ελσηηθά παξεκβπζκάηα 

(ξαθφξ) θαη πιαζηηθή αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 500   

41 

Τδξνκεηξεηέο DN32-1.1/4'' πνιιαπιήο 

ξηπήο, ξηπήο, ιαδίνπ ηχπνπ, 

νλνκαζηηθήο παξνρήο Q3=6,3 ή 10 

m3/h, Mηθηήο αλάγλσζε, κεηξνινγηθήο 

θιάζεο R200Ζ (MID), κήθνπο L=260 

mm κεηά ησλ ελσηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ), κε ελσηηθά 

παξεκβπζκάηα (ξαθφξ) θαη πιαζηηθή 

αζθάιεηα. 

ηεκάρηα 20   

42 Διαζηηθφ Παξέκβπζκα (θιάληδα) απφ 

E.P.D.M.  DN150, Με ηξχπεο 
ηεκάρηα 4   

43 
Γαιβαληδέ Βίδεο Μ18Υ90 κε 

πεξηθφριην  
ηεκάρηα 100   

            

   
χλνιν  

   
  

ΦΠΑ 

24% 
 

   
χλνιν Γαπάλεο  

 

 

 

                                                 
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 

το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
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εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ 
ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ 
διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
xiv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxi

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
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δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxix

 Ρρβλ άρκρο 48. 
xxx

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
xxxii

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 
αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ 
ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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