
            
      ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

ΑΠΟΦΑΖ: 244 

Απφ ην πξαθηηθφ 34
εο

/2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.              

                                        

Πεξίιεςε                                          

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2019». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 26
ε 

ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30 κ.κ., 

ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ 

ηελ αξηζκ. 19304/22-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ ηέζζεξα κέιε: 

 

         Παξόληεο                                                             Απόληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)      1.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

2.- Γθίλεο Ησάλλεο     2.- Γξηρνχηεο Γηνκήδεο 

3.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο    3.- ηακάηεο ππξίδσλ 

4.- ηακπάλεο Πεξηθιήο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (1ν) ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμαηηίαο 

ηνπ επείγνληνο ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ απφ 26/11/2019 εηζήγεζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ – Λνγηζηεξίνπ – Πξνκεζεηψλ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαζεκεξηλά πξνθχπηνπλ αξθεηέο βιάβεο θαη επείγεη λα 

αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Καηφπηλ θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηα παξαπάλσ  

απνθαζίδεη νκόθσλα  

θαη εγθξίλεη ην “θαηεπείγνλ” ηνπ ζέκαηνο 
 

ηε ζπλέρεηα εμέζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη: 
 

Σν Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, 

ζπλέηαμε ηελ ππ‟ αξηζ. 65/2019 ηερληθή κειέηε, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Σαλάγξαο λα 

πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην ζχλνιν ησλ 

νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 
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Αλαιπηηθά, ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 (ΔΚ) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αλσηέξσ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο : 

 

CPV ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

44161200-8 σιήλεο χδξεπζεο 

44470000-5 Πξντφληα απφ ρπηνζίδεξν 

44115210-4 Τιηθά πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

38411000-9 Τδξφκεηξα 

42131000-6 ηξφθηγγεο / δηθιείδεο 

44482200-4 Κξνπλνί πδξνιεςίαο γηα ππξφζβεζε 

44167110-2 Φιάληδεο 

44163130-0 Αγσγνί απνρέηεπζεο 

 

Ο ηφπνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο (γεσγξαθηθή πεξηνρή) είλαη ν Γήκνο 

Σαλάγξαο (NUTS : 2806). 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 73.794,59 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Γηα ην αλσηέξσ πνζφ ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 θαη ζηνλ θσδηθφ 02.25.7131.05. 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ TEM 
ΣΗΜΖ 

ΣΔΜ 
ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΑ 1 - ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ 

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 50,00 0,40 20,10 

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00 0,74 22,32 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00 0,82 41,10 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00 0,82 41,10 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00 1,08 108,00 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00 1,79 357,60 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00 3,11 155,40 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00 3,72 186,00 

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 1/2" 25,00 1,37 34,20 

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 3/4" 20,00 2,48 49,68 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 1/2” 50,00 1,12 55,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 3/4" 50,00 1,99 99,60 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή 

κε ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00 1,54 76,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή 

κε ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00 3,01 150,30 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή κε 

ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00 1,72 85,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή κε 

ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00 2,97 148,50 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 1/2” 50,00 1,30 65,10 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 3/4" 50,00 2,67 133,50 

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1/2" 100,00 0,58 58,20 
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Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1” 20,00 1,29 25,80 

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 3/4" 100,00 0,90 90,00 

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 30,00 0,38 11,52 

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00 0,67 20,16 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00 0,89 44,70 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00 0,86 42,90 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00 1,18 117,60 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00 2,00 400,80 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00 3,25 162,60 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00 3,79 189,30 

Μνχθα νξεηράιθηλε 1" 10,00 1,81 18,12 

Μνχθα νξεηράιθηλε 1/2" 20,00 0,81 16,20 

Μνχθα νξεηράιθηλε 3/4" 20,00 1,18 23,52 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ15Υ2,5 10,00 1,46 14,64 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ16Υ2 70,00 1,43 99,96 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ18Υ2,5 100,00 1,82 181,80 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ22Υ3,0 50,00 2,78 139,20 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ28Υ3 20,00 5,56 111,12 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ32Υ3 10,00 6,22 62,16 

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 1" Υ 3/4" 100,00 0,91 91,20 

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 3/4" Υ 1/2" 100,00 0,61 61,20 

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 1"Υ1/2” 20,00 1,31 26,16 

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 1”Υ3/4” 20,00 1,59 31,80 

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 3/4"Υ1/2" 100,00 0,91 91,20 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1" 100,00 8,22 822,00 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1/2" 200,00 4,23 846,00 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 2" 5,00 34,86 174,30 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 3/4" 200,00 5,82 1.164,00 

ΟΜΑΓΑ 2 - ΩΛΖΝΔ / ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Ζιεθηξνκνχθα HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ63 20,00 5,09 101,76 

Ζιεθηξνηάθ HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ63 20,00 12,98 259,56 

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ63 10,00 4,97 49,68 

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ90 10,00 8,75 87,48 

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ63 10,00 5,10 51,00 

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ90 10,00 9,39 93,90 

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ63 10,00 5,90 58,98 

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ90 10,00 11,61 116,10 

Μαλζφλ 16 atm Φ110 50,00 9,76 488,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ140 20,00 15,08 301,60 
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Μαλζφλ 16 atm Φ160 20,00 20,22 404,40 

Μαλζφλ 16 atm Φ200 20,00 48,31 966,10 

Μαλζφλ 16 atm Φ250 5,00 128,00 640,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ63 100,00 4,11 411,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ75 20,00 5,03 100,50 

Μαλζφλ 16 atm Φ90 15,00 6,68 100,20 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ110 1,00 8,10 8,10 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ125 1,00 9,95 9,95 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ160 1,00 14,83 14,83 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ63 1,00 3,80 3,80 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ90 1,00 6,20 6,20 

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ200ΥΦ160 20,00 12,31 246,20 

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ315ΥΦ160 30,00 19,73 591,90 

σιήλα PVC 16 atm Φ110 48,00 9,08 436,03 

σιήλα PVC 16 atm Φ140 60,00 14,30 857,88 

σιήλα PVC 16 atm Φ160 60,00 18,71 1.122,48 

σιήλα PVC 16 atm Φ200 48,00 29,05 1.394,21 

σιήλα PVC 16 atm Φ250 36,00 45,18 1.626,48 

σιήλα PVC 16 atm Φ315 24,00 75,59 1.814,11 

σιήλα PVC 16 atm Φ63 420,00 3,04 1.275,12 

σιήλα PVC 16 atm Φ90 204,00 6,10 1.243,58 

σιήλα PVC 6 atm Φ100 12,00 2,94 35,28 

σιήλα PVC 6 atm Φ50 12,00 1,53 18,40 

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ160 12,00 6,15 73,80 

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ400 12,00 39,18 470,16 

σιήλα PΔ 16 atm Φ110 100,00 9,09 909,00 

σιήλα PΔ 16 atm Φ125 100,00 11,71 1.170,60 

σιήλα PΔ 16 atm Φ160 24,00 18,52 444,38 

σιήλα PΔ 16 atm Φ63 200,00 3,01 601,20 

σιήλα PΔ 16 atm Φ90 100,00 6,08 608,40 

Σνπκπφξακα Φ18 Υ 2,5 400,00 0,46 182,40 

Σνπκπφξακα Φ22 Υ 3,0 500,00 0,69 345,00 

Σνπκπφξακα Φ28 Υ 3,0 200,00 0,93 186,00 

Σνπκπφξακα Φ32 Υ 3,0 100,00 1,11 111,00 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, 

ΡΝ 16 
Φ110 1,00 14,85 14,85 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, 

ΡΝ 16 
Φ125 1,00 19,50 19,50 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, 

ΡΝ 16 
Φ160 1,00 23,40 23,40 
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Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, 

ΡΝ 16 
Φ63 1,00 8,55 8,55 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, 

ΡΝ 16 
Φ90 1,00 12,90 12,90 

ΟΜΑΓΑ 3 - ΒΑΝΟΔΗΓΖ / ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ100 5,00 97,09 485,46 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ150 4,00 188,17 752,69 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ65 10,00 66,42 664,20 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ80 10,00 74,00 740,00 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ110 1,00 15,92 15,92 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ63 1,00 6,80 6,80 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ90 1,00 12,24 12,24 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ140X1" 50,00 11,50 575,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ160Υ1” 50,00 13,75 687,50 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ200Υ1” 20,00 22,00 440,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ250Υ1” 10,00 32,50 325,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ50 Υ 1/2" 20,00 6,75 135,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ63X3/4" 100,00 7,00 700,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ75 Υ 1/2" 20,00 7,40 148,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ90x3/4" 100,00 8,10 810,00 

πζηνιή δχν θεθαιψλ 

ρπηνζηδεξή 
DN100*DN80 1,00 28,80 28,80 

πζηνιή δχν θεθαιψλ 

ρπηνζηδεξή 
DN80XDN50 1,00 24,40 24,40 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ110 6,00 71,16 426,96 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ140 4,00 114,17 456,67 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ160 4,00 198,00 792,00 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ200 2,00 264,92 529,85 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ250 2,00 479,95 959,90 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ63 20,00 42,58 851,64 
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Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ90 10,00 64,03 640,32 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 100Υ100Υ100 1,00 58,80 58,80 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 150Υ150Υ150 1,00 100,80 100,80 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 200Υ200Υ200 1,00 172,40 172,40 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 250Υ250Υ250 1,00 262,40 262,40 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 60Υ60Υ65 1,00 37,60 37,60 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 80Υ80Υ80 10,00 49,60 496,00 

ΟΜΑΓΑ 4 - ΓΗΑΦΟΡΑ 

Αεξνεμαγσγφο 1" 10,00 86,08 860,82 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ110 Υ 200mm 20,00 72,10 1.441,92 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ140 X 250 mm 10,00 81,80 818,04 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ160 X 250 mm 10,00 83,44 834,42 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ200 X 250 mm 10,00 102,97 1.029,66 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ250 X 250 mm 10,00 162,88 1.628,82 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ315 X 300 mm 3,00 170,77 512,30 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ63 X 200 mm 10,00 60,55 605,46 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ75 X 200 mm 20,00 59,94 1.198,80 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ90 X 200 mm 20,00 63,28 1.265,64 

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ110 100,00 0,97 96,60 

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ80 100,00 0,75 75,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 10Υ8 300,00 0,85 255,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 12ρ10 300,00 1,68 504,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 8ρ6 300,00 0,80 239,40 

Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 3" 5,00 204,00 1.020,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα 

(επζχγξακκνο) 
Φ10 50,00 3,20 160,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα 

(επζχγξακκνο) 
Φ8 50,00 2,40 120,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ10 50,00 5,00 250,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ8 50,00 3,50 175,00 

Τδξφκεηξν 1/2" 150,00 19,99 2.998,80 

Τδξφκεηξν 3/4" 40,00 25,30 1.011,84 

Φξεάηην απνρέηεπζεο PVC Φ400 Υ Φ160 10,00 40,00 400,00 

Φξεάηην ηχπνπ ΔΤΓΑΠ γηα 

ζσιήλα έσο Φ110 
  20,00 33,60 672,00 

Φξεάηην πδξνκέηξνπ 350Υ350 50,00 30,00 1.500,00 

Υπηνζηδεξφ θάιπκκα γηα θξεάηην 

απνρέηεπζεο B125 
Φ400 20,00 20,84 416,88 

ύλνιν 59.511,77 

Φ.Π.Α. 14.282,82 

Σειηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 73.794,59 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο είλαη 

νη αθφινπζεο: 
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ΟΜΑΓΑ 1 - ΟΡΔΙΥΑΛΚΙΝΑ 

1.1 Οξεηράιθηλα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 1 : 

- Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 

- Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν  

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 

- Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 

- Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε\ 

- Μνχθα νξεηράιθηλε 

- πζηνιή Ακεξηθήο νξεηράιθηλε 

- πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 

Σα νξεηράιθηλα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

πφξνπο, ππνιείκκαηα άλζξαθα ή νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή – θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. 

Σν κέηαιιν θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ. 

ην ζψκα ησλ νξεηράιθηλσλ εμαξηεκάησλ ζα αλαγξάθεηαη κε αλάγιπθε ζήκαλζε ν 

θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή). Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ζα είλαη : 

- ψκα / άθξα απφ νξείραιθν CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ΔΝ 12165 

- πείξσκα άθξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228 

- Όα ηα νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη θέξνπλ ζηα 

άθξα ηνπ ζψκαηφο ηνπο θνξδφλη ελίζρπζεο γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε θαζψο θαη αληνρή ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

1.2 Οξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο αγσγώλ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 1 : 

- Αξζεληθφ / ζειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν 

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή / ζειπθή κε ξαθφξ 

- χλδεζκνο ζχζθημεο νξεηράιθηλνο 

Σα ξαθφξ ζα είλαη θαηάιιεια γηα επίηεπμε απφιπηα πδαηνζηεγνχο ζχλδεζεο 

κεηαμχ αγσγψλ πνιπαηζπιελίνπ ηχπνπ ηνπκπνξάκαηνο, κέζσ θαηάιιεισλ 

πξνζαξκνγέσλ, κε κεραληθφ ηξφπν, απνθιεηφκελεο ηεο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο. 

Με ηε ζχλδεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγάλσζε αιιά θαη ε 

αγθχξσζε ησλ αγσγψλ ζηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο 

Γεληθά ηα ξαθφξ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλδέζεηο κεηαμχ αγσγψλ 

πνιπαηζπιελίνπ πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο έσο θαη 16 bar. 

Δπίζεο, νη ζχλδεζκνη ζα κπνξνχλ λα ζπλδένπλ απεπζείαο αγσγνχο κεηαμχ 

ησλ ή αθφκα αγσγνχο κε άιια εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ φπσο θξνπλνχο κε ζπείξσκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά ξαθφξ πνπ ζα θέξνπλ απφ ηε κία 

πιεπξά δηάηαμε ζχλδεζεο κε αγσγνχο ελψ απφ ηελ άιιε θαηάιιειν ζπείξσκα 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε άιια εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ. 

Οη ζχλδεζκνη ζχζθημεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ξαθφξ ζα απνηειείηαη απφ ηηο 

εμήο βαζηθέο δηαηάμεηο: 

- ψκα ξαθφξ 

- Γαθηχιηνο ζπκπίεζεο 

- Πεξηθφριην ζχζθημεο 

Ο αγσγφο ζα ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ απνζπλαξκνινγεκέλνπ 

ξαθφξ κέρξη λα θαιχςεη πιήξσο ηελ εηδηθή δηακφξθσζε δαθηπιίνπ αθακςίαο ζην 

θέληξν ηνπ ζψκαηνο ηνπ ξαθφξ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο κε απιή νιίζζεζε ζα 

πεξληνχληαη ζηνλ αγσγφ ην πεξηθφριην θαη ν δαθηχιηνο ζχζθημεο. 
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Καηφπηλ ζα θαηεβαίλεη θαη ζα βηδψλεηαη ην πεξηθφριην επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

ξαθφξ κέρξη λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πδαηνζηεγήο ζχλδεζε. 

Σν ζψκα ηνπ ξαθφξ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα 

νξεηράιθνπ, ρσξίο λα παξνπζηάδεη δηάβξσζε ή κεραληθέο παξακνξθψζεηο. Θα 

απνηειείηαη απφ δχν (2) ηεκάρηα (ην θπξίσο ζψκα θαη ην πεξηθφριην ζχζθημεο), πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ θαηάιιεινπ ζπεηξψκαηνο. 

Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζπκπίεζεο 

ηνπ δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ 

αγσγνχ θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ δαθηπιίνπ αθακςίαο εζσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ 

αγσγνχ. 

Ζ ζηεγαλφηεηα ζα επηηπγράλεηαη κε απιή ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ 

ζχζθημεο πάλσ ζην θπξίσο ζψκα ηνπ ξαθφξ. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλδέζκνπ εζσηεξηθά ζηελ πεξηνρή 

έδξαζεο ηνπ δαθηπιίνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απμαλφκελε ζπκπίεζε ηνπ 

δαθηπιίνπ επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ απμαλφκελεο ηεο ζχζθημεο ηνπ 

πεξηθνριίνπ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ηεο 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ 

Ο νξεηράιθηλνο δαθηχιηνο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηάηαμε ζηεγάλσζεο 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο νξείραιθν 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκηζηεί κε ηελ πξνζθνξά. 

Γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο πίεζεο επί ηνπ δαθηπιίνπ θαηά ηε 

ζχζθημε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο εζσηεξηθά 

ζην πεξηθφριην ζχζθημεο θαη ζηε πεξηνρή εθείλε πνπ εθάπηεηαη κε ηνλ δαθηχιην. 

Σν πεξηθφριην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν εθάκηιιεο 

πνηφηεηαο κε απηή ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

ε φηη αθνξά ζηελ αγθχξσζε ην ξαθφξ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε 

αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ, πνπ ζα απνθιείεη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε 

ηνπ αγσγνχ απφ ην ζχλδεζκν. 

Ζ αγθχξσζε ζα επηηπγράλεηαη θαη πάιη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

ζπκπίεζεο ηνπ δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά 

ηνπ αγσγνχ θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ δαθηπιίνπ αθακςίαο (ξνπμνχλη) εζσηεξηθά 

πεξηθεξεηαθά ηνπ αγσγνχ, κε απιή ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ ζχζθημεο πάλσ ζην 

θπξίσο ζψκα ηνπ ξαθφξ. 

Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην νξεηράιθηλν δαθηχιην, ν νπνίνο 

ζθίγγεη εμσηεξηθά ην ζσιήλα. 

Ζ ζχζθημε επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαλαγθαζκέλε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ 

δαθηπιίνπ αγθχξσζεο κέζσ θσληθψλ επηθαλεηψλ νιίζζεζεο κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ δαθηπιίνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ πεξηθνριίνπ ζχζθημεο 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο ζα ππάξρνπλ 

πεξηθεξεηαθέο πξνεμνρέο, νη νπνίεο ζπκπηέδνπλ εμσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηνλ αγσγφ 

ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. 

Σν βάζνο ησλ πξνεμνρψλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφ, ψζηε λα κελ 

απνκεηψλεηαη ζπλνιηθά ε αληνρή ηνπ αγσγνχ. 

Καηά ηελ πιήξε ζχζθημε ηνπ ζπλδέζκνπ επί ηνπ αγσγνχ ε πεξηθέξεηα ηνπ 

δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη αλνηρηή θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,5-1,5mm, 

έηζη ψζηε ν δαθηχιηνο ζπκπίεζεο λα ελεξγεί δπλακηθά ιφγσ ησλ παξακέλνπζσλ 

ηάζεσλ πνπ πθίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, 

κε απνηέιεζκα ηελ αλαινγηθή κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ πάλσ ζηνλ αγσγφ ζε 

ελδερφκελε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ ιφγσ εξππζκνχ. 
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Ζ επηθάλεηα ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο πξέπεη λα είλαη θσληθνχ ζρήκαηνο 

ζηα άθξα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πεξηκέηξνπ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηεο πίεζεο ζην δαθηχιην απφ ην πεξηθφριην ζχζθημεο πξνο εμαζθάιηζε 

απφιπηεο ζηεγάλσζεο – ζπγθξάηεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Ζ εξγαζία ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απιή ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο 

εμνπιηζκφο θαη εμεηδίθεπζε. 

πγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα εληφο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε απιή ψζεζε κε ην ρέξη, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Ο ζχλδεζκνο πξέπεη λα κπνξεί λα δερηεί ζσιήλα, ν νπνίνο δελ ζα έρεη 

ππνζηεί θακία ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην άθξν ζχλδεζήο ηνπ, δει. δελ ζα είλαη 

απαξαίηεην ν ζσιήλαο λα έρεη μπζηεί πεξηκεηξηθά θιπ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ ζρέδηα θαη παξαζηάζεηο κε 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμάξκσζεο, ε νπνία ζα 

γίλεηαη ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ν ζσιήλαο ή ν ζχλδεζκνο θαη λα επαλαιακβάλεηαη 

κε ηελ ίδηα επθνιία θαη αμηνπηζηία. 

Κάζε ξαθφξ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ρσξίο λα πηέδεηαη ν δαθηχιηνο (απιή 

ζπλαξκνιφγεζε, φρη ζχζθημε). 

 

1.3  θαηξηθόο θξνπλόο νξεηράιθηλνο 
Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλνη, 

δνθηκαζκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. Σν 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθφ, ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ. Θα 

αλαγξάθνληαη, πάλσ ζην ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή) 

- δηάκεηξνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ 

- πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ 

Οη θξνπλνί πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο :  

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα: ηνπιάρηζηνλ 40bar 

γηα δηαηνκέο 1/2'' κέρξη θαη 1'' θαη ηνπιάρηζηνλ 25bar γηα δηαηνκέο 1 1/2” θαη 

άλσ' 

- Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο (πδξαπιηθή) ίζε κε 1,5 θνξέο ηελ πίεζε 

ιεηηνπξγίαο φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη αλσηέξσ. Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ. 

- Ύπαξμε ζηππηνζιίπηε γηα ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο ηνπ θξνπλνχ. 

- ψκα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

- Άθξα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

- θαίξα απφ νξείραιθν (CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ12165), 

ζπκπαγήο, δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη θαηάιιεια επηθαιπκκέλε γηα ηελ 

απνθπγή απειεπζέξσζεο θαξθηλνγφλσλ κεηάιισλ ζην δηεξρφκελν απφ απηέο 

πφζηκν λεξφ. 

- Άμνλαο θαη δαθηπιίδη απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΝ 12165 ή CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164. 

- ηππηνζιίπηεο απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 

ή CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164 ή άιιν κε νμεηδνχκελν πιηθφ αληίζηνηρεο 

αληνρήο. 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο ζθαίξαο απφ θαζαξφ ηεθιφλ 

(PT FE). 

- Σν αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζθαίξαο ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε 

εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 15 ρηιηνγξακκφκεηξσλ. 
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- Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ζηξνθή 

90o. 

- Ο θξνπλφο ζα θέξεη εμάγσλν θαη ζηα δχν άθξα ηνπ γηα αζθαιή 

ζχζθημε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε . 

- πείξσκα άθξσλ: χκθσλα κε ην πξφηππν ISO228. 

- Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη πεηαινχδα απφ αινπκίλην 

- Ζ βίδα ζπγθξάηεζεο ηεο ρεηξνιαβήο ζα είλαη απφ νξείραιθν ή 

αλνμείδσην ράιπβα. 

 

2 ΟΜΑΓΑ 2 – ΩΛΗΝΔ / ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

2.1 Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιαηλίνπ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 2 : 

- Ζιεθηξνκνχθα HDPE 3εο γεληάο, 16 atm 

- Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm 

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), 

θαηάιιεια γηα ζπζηήκαηα ζπγθφιιεζεο κε εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη ζπλεξγάζηκα 

κε ζσιήλα πνπ ζα θηηαρηεί κε βάζε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ ζσιήλσλ ΡΔ (ΖD). 

Οη δηαζηάζεηο θαη ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 γεληάο, ε θαιή πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαζψο θαη ε ηήξεζε 

αληνρήο κεηά ηελ ζπγθφιιεζε. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αζηνρίαο ζα ειέγρεηαη 

πξψηα ε πνηφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεηά απηή ηνπ ζσιήλα. 

ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ν ηχπνο, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, 

νη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνπο 

θαηαιφγνπο, πνπ ζα είλαη ζπλεκκέλνη ζηελ πξνζθνξά. Κάζε εμάξηεκα ζα πξέπεη λα: 

- είλαη ρσξηζηά ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθή ζαθνχια γηα πξνζηαζία. 

- θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμαξηήκαηνο. 

Σα εμαξηήκαηα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα εμήο: 

- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πξψηεο χιεο 

- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πιηθνχ πνπ πάξζεθε απφ έηνηκν εμάξηεκα 

- Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξψηεο χιεο 

- χλζεζε πξψηεο χιεο 

- Μεηαβνιψλ κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία 

- Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ 

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ 16- 25 ΑΣ Μ 

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε 

δνθίκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα 

παξαδνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

2.2 Κακπύιε PVC 16 atm 
Γσληά απφ ζθιεξφ PVC-U 16 atm γηα ρξήζε ζε δίθηπα λεξνχ κε ζχλδεζε 

κνχθαο / ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, θαηαζθεπαζκέλα θαηά DIN 8061-8062 θαη EΛOT 

EN 1452 - 2. 

 

2.3 Μαλζόλ 16 atm 
Γηπιή κνχθα απφ ζθιεξφ PVC 16 atm γηα έλσζε / επηζθεπή ζσιήλσλ απφ 

ζθιεξφ PVC αληίζηνηρεο δηακέηξνπ. Πεξηιακβάλνληαη νη δχν ειαζηηθνί δαθηχιηνη 

ζηεγαλνπνίεζεο 
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2.4 ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
ακάξη δαθηπιίνπ γηα δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο PVCU, 

ζεηξάο 41, θαηαζθεπαζκέλα θαηά EN 1401. 

 

2.5 σιήλα PVC 16 atm 
Οη ζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα δηεζλή πξφηππα : 

- DIN 8061/8062 

- DIN 19532 

- DIN 19629 θαη 

- ην Διιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθιεξφ U-PVC, νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm, θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ. 

Σν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν DIN 8061/8062 - 

ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάληζή ηνπο, ηελ 

αληνρή, ηε ζηεγαλφηεηα θαη ηε αληνρή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη άλεπ ξαθήο θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο ηχπνπ κνχθαο, νη νπνίνη ζχλδεζκνη ζα έρνπλ ην ίδην 

πάρνο ηνηρψκαηνο κε ην ζσιήλα, ηηο ίδηεο αληνρέο θαη ζα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. 

Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην DIN8061/8062- 

ΔΛΟΣ 9.  

Οη ζσιήλεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπο ζε φιε ηε ζεηξά ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην DIN 

8061/8062 - ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο ζα πξνζθεξζνχλ ζε επζεία κήθε ησλ 6m, ρξψκαηνο γθξη 

ζθνχξν (RAL 7011) κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν ηχπνπ κνχθαο εζσηεξηθνχ 

ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ θαη κε θαλέλα 

ηξφπν δελ ζα βιάπηνπλ ηε δεκφζηα πγεία. 

Κάζε ηεκάρην εγθαηεζηεκέλν ζσιήλα ζα έρεη σθέιηκν κήθνο 6mm, ελψ ην 

ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζα είλαη κεγαιχηεξν θαηά ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζσιήλα πνπ 

ππεηζέξρεηαη ζηελ ππνδνρή ηεο κνχθαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ζσιήλεο ζα 

είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

ε θάζε ηεκάρην ζσιήλα ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε αλεμίηειν ρξψκα ηα 

θάησζη: 

- Σν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Ο ηχπνο ηνπ πιηθνχ 

- Οη πξνδηαγξαθέο 

- Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη 

- Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο. 

Δπίζεο νη ζσιήλεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηηο θάησζη απαηηήζεηο: 

- λα έρνπλ κηθξφ βάξνο κε απνηέιεζκα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη ηε 

γξήγνξε ηνπνζέηεζε ηνπο 

- λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε απφ ηε ξνή ρεκηθψλ ή άιισλ 

απνβιήησλ 

- λα είλαη απφιπηα ζηεγαλνί 

- λα αληέρνπλ ζηε θσηηά θαη λα κε δεκηνπξγείηαη θιφγα 
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- λα έρνπλ δπλαηφηεηα επαξθνχο θάκςεσο 

- λα είλαη κε αγψγηκνη ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

- λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

- λα έρνπλ ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ 

επηθάζηζε δηαθφξσλ ζσκάησλ, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ξνήο 

- λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα ππφγεηα εγθαηάζηαζε θαη λα είλαη 

θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ππφ πίεζε 

- λα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

θνξηία. 

- λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπο 

αλεμάξηεηα αλ ζην δίθηπν ππάξρεη ππνπίεζε ή ππεξπίεζε. 

Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγάλσζεο 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ησλ αγσγψλ U-PVC 100 ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

- ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο δελ ζα κεηαβάιιεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ 

- λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγάλσζε 

- λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ  

- λα είλαη βνπιθαληζκέλνη. 

Οη αγσγνί πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα είλαη πξνζθάηνπ παξαγσγήο θαη δελ ζα 

έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

 

2.6 σιήλα PVC 6 atm 
σιήλα απφ ζθιεξφ PVC-U, 6 atm, ρξψκαηνο ιεπθνχ ή γθξη γηα θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαηά EN 1453 θαη ΔΛΟΣ 1256/Β ζηηο δηακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.7 σιήλα PVC-U ζεηξά 41 
σιήλα απφ ζθιεξφ PVC-U κε ειαζηηθφ δαθηχιην, γηα εγθαηαζηάζεηο 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαηά ΔN 1401 θαη ΔΛΟΣ 476 ζηηο δηακέηξνπο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

2.8 σιήλα ΡΔ 16 atm 
Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπαηζπιέλην, 3

εο
 γεληάο, 

ΡΔ100, πςειήο απφδνζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 atm, θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά 

πφζηκνπ λεξνχ. 

Σν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ΔΝ 12201/2. Οη ζσιήλεο, 

φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάληζή ηνπο, ηελ αληνρή, ηε 

ζηεγαλφηεηα θαη ηε αληνρή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 έηε ρξφλν δσήο θαη αληνρή ζηελ 

εζσηεξηθή πίεζε, ζηνπο 20
ν
 C. 

Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ΔΝ 12201/2. 

Οη ζσιήλεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζε ζεηξά ειέγρσλ θαη 

δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΔΝ 12201/2. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη θαη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε. 

ηνηρεία φπσο ε νλνκαζηηθή ππθλφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ν δείθηεο ξνήο 

(Melt Flow Index) ηεο πξψηεο χιεο, ε επηηξεπφκελε ηάζε ηνηρψκαηνο (ζ) ηεο πξψηεο 

χιεο θαη ηα αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ζσιήλσλ, ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά. 
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Σν ρξψκα θαη ηα κήθε ησλ ζσιήλσλ ΡΔ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο θαη ζα δηαζέηνπλ αληειηαθή πξνζηαζία. 

Οη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ζα θέξνπλ ηππσκέλα αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν 

ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμχ 0,002 mm θαη 0,15 mm κε αλεμίηειν ρξψκα θαη χςνο 

ραξαθηήξσλ ηα θάησζη: 

- Έλδεημε: «ΩΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ» 

- χλζεζε πιηθνχ θαη νλνκαζηηθή πίεζε 

- Ολνκαζηηθή δηάκεηξν Υ πάρνο ηνηρψκαηνο 

- Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

- Υξφλν θαη παξηίδα παξαγσγήο 

- Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS 

 

2.9 Σνπκπόξακα 
σιήλαο απφ δηθηπσκέλν ΡΔ, θαηά DIN 16991-83 θαη ΔΝ 15875, 

θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε δηθηχνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηηο δηακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

2.10 Φιάληδα ραιύβδηλε γηα ιαηκό ΡΔ, ΡΝ16 
Οη θιάληδεο ζα είλαη ραιχβδηλεο ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1514-1 εψο 4 ζα έρεη 

ηηο απαξαίηεηεο νπέο γηα ην πέξαζκα ησλ θνριηψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε 

θαη ε ζηεγαλφηεηα. ην άξζξν πεξηιακβάλεηαη θαη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο θιάληδαο απφ EPDM ή NBR, ζχκθσλα κε ηα δειηίν παξαγγειίαο ηεο 

Τπεξεζίαο 

 

3 ΟΜΑΓΑ 3 – ΒΑΝΟΔΙΓΗ / ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ 

 

3.1 Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο 
Οη βάλεο ζα είλαη θνληνχ ζψκαηνο F4, ζηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξννξίδνληαη γηα πφζηκν λεξφ. 

Ο ζρεδηαζκφο ζα είλαη θαηά DIN 3352-1/4, DIN 3202, DIN 3840, ISO 2531, 

EN 545, EN 12266, ISO7259, EN 1074, EN 1171. 

Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα βαλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG 50 θαηά DΗΝ 1693 ή 400-12 θαηά ISO 1083-76. 

Σα ζψκαηα θαη θαιχκκαηα ησλ βαλψλ κεηά ηε ρχηεπζε πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη πιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ θνηινηήησλ κε μέλε χιε. Γε ζα γίλεη εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ βαλψλ αλ 

δελ πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη απαιιαγή απφ ζθνπξηά θαζψο θαη αλ δελ έρεη γίλεη 

επηζεψξεζε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ εθφζνλ δεηεζεί. Σα ζψκαηα ησλ 

δηθιείδσλ κεηά απφ ακκνβνιή ζα επηζηξσζνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 

ππφζηξσκα (ΡRΗΜΔR) ςεπδαξγχξνπ. Καηφπηλ ζα βαθνχλ εμσηεξηθψο κε 2 ζηξψζεηο 

αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο γηα ππφγεηα ρξήζε  

Ζ ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θιάληδεο θαη θνριίεο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Υξψκην 11,5%. Οη θνριίεο, 

πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο βάλαο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ (11,5% Cr ηνπιάρηζην).  

Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα ηνπιάρηζην απφ ΝΗΣ RILE RUΒΒΔR GRADE Σ θαηά BS 2494 ή 

ηζνδχλακν πιηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο θακπάλαο (θαιχκκαηνο) γηα ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ 

ζσιήλα (PROTECTION TUBE). 
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Οη βάλεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 

11,5%. Ζ βάλα ζα θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ 

ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζα επηηπγράλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) δαθηπιίνπο O-RINGS 

πςειήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο 

κέρξη 60°C ή άιιν ηζνδχλακν ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκν, 

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) Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε 

ζηεγάλσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο 

(θακπάλα) απφ ην ζψκα ηεο βάλαο. 

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 πεξηθνριίνπ ζην ζπξηή, ψζηε κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζπξηνχ θαη 

πεξηθνριίνπ λα είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

ζα είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο 

αληνρήο, θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε 

(RESILLIENT SEATING). 

Σν ζψκα ηεο βάλαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΗSΟ 5209 γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (ΡΝ θαη πίεζε), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ 

ζψκαηνο, ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη αξηζκφ παξαγσγήο ηεο βάλαο. Ο 

αξηζκφο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη γξακκέλνο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή 

πηλαθίδα, ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο βάλαο. 

Οη βάλεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο δηαηνκή 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε 

δηακφξθσζε, απαιιαγκέλε εγθνπψλ θιπ. ζην θάησ κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη 

ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ (π,ρ. ραιίθη) πνπ ζα θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε 

ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο βάλαο. 

Ο ρεηξηζκφο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ δηθιείδσλ ζα επηηπγράλεηαη 

κε ρεηξνηξνρφ, ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεη ηηο δηθιείδεο. 

 

3.2 Γηάθνξα ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 3 : 

- Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ 

- πζηνιή δχν θεθαιψλ ρπηνζνδεξή 

- Φιαηδσηφ ηα ρπηνζηδεξφ 

Πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο εδάθνπο γηα ηελ ζχλδεζε ζσιήλα PVC 

ή ακηάληνπ. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζα είλαη : 

- To πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ρπηνζίδεξνο 

GGG-40 θαηά DIN 1693 θαη ζα θέξεη επνμηθή βαθή πάρνπο 200κ θαηάιιειε 

γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

- Σα ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη απφ ΝBR ή EPDM,. 

- Οη ζχλδεζκνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο αλνμείδσηνπο 

θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο. 
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3.3 Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC (πιήξεο) 
Σα θνιιάξα παξνρήο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

ζπλδέζεσλ παξνρήο θαη θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αγσγνχο PVC αληίζηνηρεο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ. Θα απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

-  Άλσ ηκήκα 

- Κάησ ηκήκα 

- Διαζηηθφο Γαθηχιηνο 

- Κνριίεο 

Σν άλσ ηκήκα ζα θέξεη νπή πιήξνπο δηαηνκήο θαζ‟ φιν ην πάρνο ηνπ, κε 

ζειπθφ ζπείξσκα BSP, δηακέηξνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

ηελ πεξηνρή ηεο νπήο, εζσηεξηθά, ζα θέξεη ειαζηηθφ δαθηχιην θαηάιιειεο 

δηαηνκήο, ην νπνίν θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Σν ειαζηηθφ ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ηνπ πξφηππνπ ΔΝ 681 -1 θαη ζα θέξεη ηελ παξαθάησ 

ζήκαλζε 

- Ολνκαζηηθφ Μέγεζνο 

- Σαπηφηεηα παξαγσγνχ 

Ζ ζηεγάλσζε ζα επηηπγράλεηαη κε ζχζθημε ηνπ θνιάξνπ επί ηνπ αγσγνχ 

κέζσ θνριηψλ πνπ ελψλνπλ ηα δχν ηκήκαηά ηνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη γηα 

θιάζε πίεζεο PN 16 atm. ελψ ε πίεζε δνθηκήο είλαη δηπιάζηα (32 bar). 

Καηά ηε ζχζθημε ηνπ δσζηήξα ζα απνθεχγεηαη ε ζεκεηαθή θαηαπφλεζε ηνπ 

αγσγνχ επεηδή : 

- Σν πιάηνο ηνπ θνιάξνπ 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. 

- Θα απνθιείεηαη ε ζηξνθή ηνπ θνιιάξνπ πεξί ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ 

ζχζθημή ηνπ. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ ηκήκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο 

ηεο θιάζεο GGG40 ή 50 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 AISI 304. 

 

3.4 Φιαηδνεθθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε (ελσηηθό) 
χλδεζκνο ζχλδεζεο θιάληδαο κε επζχ άθξν ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ππφ 

πιήξε πίεζε γηα ζσιήλεο PVCu, ζχκθσλα κε ΔΝ1452, κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά : 

- ψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1561, ή ειαηφ 

ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1563. 

- Φιάληδεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1563. 

- Παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ θαηά ΔΝ681-1 

- Γαθηχιηνο ζπγθξάηεζεο απφ νξείραιθν. 

- Κνριίεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα ή αλνμείδσηεο 

- Δπνμεηδηθή επηθάιπςε κε κέζν πάρνο 250κm 

πλνδεχεηαη απφ ειαζηηθφ παξέκβπζκα EPDM ή NBR θαη ζεη 

γαιβαληζκέλσλ βηδψλ / πεξηθνριίσλ γηα ζχλδεζε κε θιάληδα 
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4 ΟΜΑΓΑ 4 – ΓΙΑΦΟΡΑ 

4.1 Αεξνεμαγσγόο 
Αεξνεμαγσγφο δηπιήο ελέξγεηαο κε ζπείξσκα, ν νπνίνο δχλαηαη λα 

απειεπζεξψζεη ηνλ αέξα ησλ ζσιελψζεσλ θαηά ηελ πιήξσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ θαη λα εηζάγεη αέξα θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ. Απνηειείηαη απφ : 

- Κνξκφ απφ ρπηνζίδεξν GGG 40 DIN 1693 

- Μεκβξάλε ζηεγαλφηεηαο απφ ζηιηθφλε 

- Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο απφ EPDM 

- Άμνλαο απφ Αλνμείδσην ράιπβα Υ20Cr13 DIN 1.4021 

- χλδεζε ζην δίθηπν κε αξζεληθφ ή ζειπθφ ζπείξσκα BSPT 

 

4.2 Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Οη αλνμείδσηεο ζέιιεο επηζθεπήο κεραληθήο ζχζθημεο, ζα είλαη πιήξεηο κε 

φια ηα εμαξηήκαηα ηνπο θαηάιιεινη γηα επηζθεπή δηαξξνψλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ, 

επηηφπνπ, ππφ πίεζε 16 bar ρσξίο εθθέλσζε ηνπ χδαηνο απφ ηνλ αγσγφ. Σν εχξνο 

εθαξκνγήο (δηάκεηξνο αγσγψλ) ησλ αλνμείδσησλ ζειιψλ θαη ην κήθνο ηνπο ζα είλαη 

απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.  

Οη ζχλδεζκνη πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή πεξηθεξεηαθήο νιηθήο ξσγκήο 

αγσγνχ θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ζπλέρεηα ηνπ 

αγσγνχ. 

Σν πιηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο, ελψ 

ην πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζχζθημεο ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο κε θαηάιιειε 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Οη ζχλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθφ πεξίβιεκα 

απφ ΔΡDΜ ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, πνπ λα πηζηνπνηείηαη απφ 

έγθπξν νξγαληζκφ, θαηαιιήινπ πάρνπο, δηακφξθσζεο άθξσλ θαη αλάγιπθνπ 

επηθαλείαο γηα εμαζθάιηζε ζηεγαλφηεηαο.  

Ζ ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνχ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείεη 

πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο. Ο αξκφο ηνπ ζθηθηήξα ζα εληζρχεηαη κε θπιηλδξηθφ ηκήκα 

απφ αλνμείδσην έιαζκα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην 

ειαζηηθφ παξέκβπζκα ιφγσ ηνπ δηαθέλνπ ηνπ αξκνχ.  

Οη ζχλδεζκνη ζα θέξνπλ εηηθέηα κε ηελ κέγηζηε ξνπή ζχζθημεο, ην εχξνο 

ησλ εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγψλ εθαξκνγήο.  

 

4.3 Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη 
Οιφπαζε, εμάγσλε γαιβαληζκέλε βίδα θαηά DIN 933, ζπλνδεπφκελε απφ 

εμάγσλν, γαιβαληζκέλν παμηκάδη, θαηά DIN 934 

 

4.4 Δύθακπηνο ζσιήλαο αέξα 
Δχθακπηνο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε αληνρή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε 

ρεκηθά. Δλδεηθηηθφο ηχπνο : FESTO PEN ή PLN. 

 

4.5 Ππξνζβεζηηθόο θξνπλόο 
Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο κε θιάληδα ζχλδεζεο 3” θαη δχν πδξνιεςίεο ησλ 2 

1/2", ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Π.Τ. Θα είλαη λένπ ηχπνπ θαη ν ζρεδηαζµφο 

ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14384. 

 

4.6 Σαρπζύλδεζκνο αέξα 
Σαρπζχλδεζκνο γηα ζσιήλα αέξα ζηηο δηαζηάζεηο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

ελφηεηαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δλδεηθηηθφο ηχπνο : FESTO QS ή 

αληίζηνηρν 
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4.7 Τδξόκεηξν 
Σα ππφ πξνκήζεηα πδξφκεηξα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα. Θαη είλαη ηαρπκεηξηθά, πνιιαπιήο ξηπήο 

μεξνχ ηχπνπ, κε κεηξεηηθφ κεραληζκφ πνπ δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξνο κέηξεζε 

πγξφ. Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη 

πδξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ISO 4064 ή ην ΔΝ 

14154:2005. 

 

4.8 Φξεάηην παξνρήο PVC 
Βάζε θξεαηίνπ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ400, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ PVC. Φέξεη κία έμνδν δηάζηαζεο Φ160 γηα ζχλδεζε κε 

ην θεληξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο 

 

4.9 Φξεάηην ηύπνπ ΔΤΓΑΠ γηα ζσιήλα έσο Φ110 
Φξεάηην βαλψλ ηχπνπ ΔΤΓΑΠ κε ζψκα θαη θάιπκκα απφ ρπηνζηδεξφ 

ζθαηξνεηδή γξαθίηεο πνηφηεηαο πιηθνχ GGG40 ή θαηφ ρπηνζίδεξν GG25. Λαβή 

αλάξηεζεο θαη θνριίαο ζχλδεζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

 

4.10 Φξεάηην πδξνκέηξνπ 
Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ηχπνπ θακπάλα απφ ζθπξφδεκα γηα ζχλδεζε 

κε έλα πδξφκεηξν θαη θάιπκκα θιάζεσο Α15, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

350Υ350Υ220 

 

4.11 Υπηνζηδεξό θάιπκα γηα θξεάηην απνρέηεπζεο B125 
Σα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρπηνζίδεξν άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαηά EN 124:1994 ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Σα 

θαιχκκαηα ζα θέξνπλ αλάγιπθα επί ηεο επηθαλείαο ηνπο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο : 

- ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή «ΔΝ 124» 

- ηελ θιάζε θφξηηζεο Β-125 

Σα πιαίζηα, ηα θαιχκκαηα θαη ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα είλαη βακκέλα 

εμσηεξηθά κε κε ηνμηθή καχξε βαθή 

 

Σελ 6
ε
 Ννεκβξίνπ 2019 ππνβιήζεθε απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. 18275 ηεθκεξησκέλν 

αίηεκα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

χδξεπζεο 2019.  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 

(Α΄/133), ν δήκαξρνο απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε , κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ απηή είλαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε εμεηδηθεπκέλε πίζησζε. 

 

Με ηελ ππ‟ αξηζ. 462/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ εθδφζεθε απφ 

ην Γήκαξρν εγθξίζεθε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε πνζνχ 3.794,58 € ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 02.25.7131.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019» γηα ην έηνο 

2019 θαη πνζνχ 70.000,00 € ζε βάξνο ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. γηα ην έηνο 2020. 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνπο Κ.Α. 

02.25.7131.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019» έρεη ππνβιεζεί ην 

πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έιαβε αξηζκφ 19REQ005808164/06-11-2019. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. ζ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ -134Α /9-8-2019) ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ε 

δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, γηα έξγα, 

κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ 

δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ 

δήκνπ ή δεκνζίνπο ππαιιήινπο.  

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019. 

2. Καηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019. 

 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ 

όςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο παξ. 1, πεξ. ζ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-

2010), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

4623/2019 (ΦΔΚ -134Α /9-8-2019) 
3. Σηο δηαηάμεηο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ». 

7.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ  80/2016  «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

σο ηζρχεη.  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «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,  

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «θχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
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14. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') 

Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά 

Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

17. Σηο εθδνζείζεο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε 

αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α. θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

18. Σελ ππ‟ αξηζ. 65/2019 ηερληθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

19. Σν ππ‟ αξηζκ. 19REQ005808164/06-11-2019 πξσηνγελέο αίηεκα. 

20. Σν ππ. αξηζκ. 18275/06.11.2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα γηα ηελ έθδνζε 

Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

21. Σελ κε αξηζ. 462/2019 απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο  ηνπ Γεκάξρνπ  

Σαλάγξαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε πνζνχ 3.794,58 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.25.7131.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019» γηα ην έηνο 2019 

θαη πνζνχ 70.000,00 € ζε βάξνο ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. γηα ην έηνο 2020 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 

65/2019 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

πιηθψλ χδξεπζεο 2019», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.794,59 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζφ ησλ 3.794,58 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 02.25.7131.05 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 2019» γηα ην έηνο 2019 θαη ην πνζφ ησλ 70.000,00 

€ ζα βαξχλεη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. εμφδσλ έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 

462/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

2. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2019»,  

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 59.511,77 πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό) κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ θάζε νκάδαο. 
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ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 

Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Γ/λζε: Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο 

Σει. : 2262351100 

Fax : 2262351117 

Δ-ΜΑΗL: info@tanagra.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: ΚΑΝΑΒΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
 

 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθώλ ύδξεπζεο πνπ  ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην ζύλνιν ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη 

ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο. 
 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θσδηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πεξί επξσπατθνχ 

θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ηα  παξερφκελα είδε ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζεο ηαμηλνκνχληαη κε θσδηθφ:  

 CPV ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

44161200-8 σιήλεο χδξεπζεο 

44470000-5 Πξντφληα απφ ρπηνζίδεξν 

44115210-4 Τιηθά πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

38411000-9 Τδξφκεηξα 

42131000-6 ηξφθηγγεο / δηθιείδεο 

44482200-4 Κξνπλνί πδξνιεςίαο γηα ππξφζβεζε 

44167110-2 Φιάληδεο 

44163130-0 Αγσγνί απνρέηεπζεο 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ  

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο . 

 

AΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 59.511,77 

πιένλ Φ.Π.Α. (24%), νπφηε ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 73.794,59€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ . 

Ζ  δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα  ζα βαξχλεη ηνπο 02.25.7131.05 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2020 . 
Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. Οη πνζφηεηεο θαη ε αμία ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ  αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά 

ηζρχνο ηνπο) είλαη : 
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- Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο κε ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηά ηεο, ήηνη ηε 

κειέηε ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειείηαη απφ :  

 Σερληθή Έθζεζε, 

  Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

    ΣΟ ΣΔΤΓ  

 Σν Έληππν πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο – αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ηελ Γεπηέξα 16 Γεθεκβξίνπ 2019 θαη 

ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 

ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη 

πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε 

άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 

1.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ 

ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή , απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ζην δηθηπαθό ηόπν: www.tanagra.gr 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηα ηειέθσλα 262351142 

& 2262351143, θαμ: 2262351117, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Γηεπθξηλήζεηο  
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγόηεξν 

έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη 

απαληώληαη εγγξάθσο. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε 

άιιν ηξφπν δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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 αξγόηεξν ηέζζεξηο  (4) 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. 
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Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ 

πξνζεζκηψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

Σπρφλ ελζηάζεηο 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)
1
.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

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). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε 

είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

 Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθά θπιιάδηα ησλ πιηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθά. Σα ηερληθά 

θπιιάδηα – πηζηνπνηεηηθά δχλαληαη λα ππνβάιινληαη  ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 

γιψζζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ηερληθφ θπιιάδην / πηζηνπνηεηηθφ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

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

θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
2
. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ 

λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ  αζθνχλ λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

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

γ) ζε 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 (άξζξν 25 Ν.4412/16), θαζψο θαη  

                                                           
1
 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 

Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε 

ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ. 
2
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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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 Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο 

ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε 

απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηεο Έλσζεο (άξζξν 25 Ν.4412/16). 

- Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα είλαη θαη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή πξνζθνξά. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξν 19 παξ.2 Ν.4412/16. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 

ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 19 παξ.4 Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

A) ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ (αλ  πξφθεηηαη γηα ζχκπξαμε, θνηλνπξαμία ή έλσζε 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ)  έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ 

θαη εηδηθφηεξα :  

1. Όηαλ ππάξρεη εηο 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 ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 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 εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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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 νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

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

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), 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 πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε 

πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 

 

2. α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 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   

 φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 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  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
3
.  

                                                           
3
 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. Σρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο 
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ή/θαη 

 β) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα 

όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά 

όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν 

κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί 

ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ 

απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη  ε 

παξάγξαθνο 2. 

 

3. Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016 

4. Δάλ 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,.  

5. Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή θαη επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία  ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο θπξψζεηο θαζψο επίζεο  εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ή φηη  έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο  

 

6 Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

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

παξεκβαηηθά, κέζα 

7. Δάλ 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, έρεη απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο 

                                                                                                                                                                      
ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 λ. 4412/2016  

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



8. Δάλ  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (1) έσο (8)   ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο  
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 

απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4. 

 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2. γ)  θαη 4 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 

9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη 

απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ). 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Β) ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

Β1) Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα έρνπλ ηα ερέγγπα,  ηελ  απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη 

ηθαλφηεηεο  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ηεο 

ππεξεζίαο θαη λα   αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, 

Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

• Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο ζην 

ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά: 

 Σε ιέμε «πξνζθνξά» 
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  Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

  Αθνξά ζηε Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα 

«Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2019»  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

59.511,77€ πιένλ  ΦΠΑ  

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ) 

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα (ήηνη: επσλπκία, δηεχζπλζε, Σ.Κ, 

πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email). 

 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

Ο θχξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα 

θάησζη: 

 

     α. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο», φπνπ ζα εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

11 ηεο παξνχζαο  

     β. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε  «Σερληθή   πξνζθνξά», 

ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

11. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 

     γ. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο    

 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ ηεο παξ. 1. (άξζξν 92 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

5 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 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188). 

6 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 11. 

7 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε 

ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

8 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

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

ππνρξεσηηθά, 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. 

10 Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126550
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ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 

(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη λα πεξηέρεη:  

Α)   Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο  θαη β) φηη 

πιεξνχλ φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο δειαδή φηη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

επάξθεηα θαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο  

Β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη:  
 „Δρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

 Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ: 

1) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο  παξνύζαο δηαθήξπμεο βξίζθεηαη 

ζπλεκκέλν ζην ηέινο απηήο  απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο θαη πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνπο  έρνληεο πξνο ηνύην ππνρξεώζε λνκίκσο θαη 

πξνζεθόλησο ππνγεγξακκέλν.  

2)  Oη νηθνλνκηθνί  θνξείο  πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ   MONON ηελ Δλόηεηα α  

ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ  νπνηαδήπνηε άιιε 

ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ ΣΔΤΓ  

3) Σν ΣΔΤΓ  ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη  ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 

αλαθεξόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.   

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Δπί λνκηθώλ πξνζώπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  
1.Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ , είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην 
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ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ. 

2. Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 

ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο..  

  

3.Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
 

Γ) Δγγύεζε ζπµµεηνρήο  ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  

  

Δπί ελώζεσλ θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ όια ηα  αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά  ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα κέινο ηνπο μερσξηζηά 
 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε 

ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη 

ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο 

επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο 

Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη 

λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο 

όζνλ αθνξά ηηο Τπεύζπλεο δειώζεηο:  

Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε 

θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε 

απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

 

Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη:  

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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πξνζθνξψλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 94 παξ.4 

Ν.4412/16). 

 

 Τπνρξεσηηθά θαη  κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζα  πεξηιακβάλεη, ηα θάησζη 

ζηνηρεία: 
- Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή αλά είδνο (ή 

νκάδα εηδψλ) νπφηε πξέπεη λα πεξηέρεη  φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία  θαη 

έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε  ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ  

 

- Τπεύζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηα ππφ 

πξνκήζεηα πιηθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλνπο παξάδνζεο κεγαιχηεξνπο ησλ αλσηέξσ ζα 

απνξξίπηνληαη 

 

- Τπεύζπλε δήισζε όπνπ ν πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (επηζθεπέο βιαβψλ επί ην 

πιέηζηνλ ) ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη  άκεζα θαη πξηλ  ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ 

εκεξψλ   ηα ελ ιφγσ πιηθά θαη λα ηα παξαδίδεη ν ίδηνο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ππεξεζίαο 

 

- ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, 

απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο 

 

 Γ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

1. Ζ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ/παξερφκελεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 

3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ 

 

AΡΘΡΟ 12
ν
  

ΔΓΓΤΖΔΗ 
 

Ζ  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) , 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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



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 

 

Ζ  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη 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) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 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 εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

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.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ. 

 Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

Υξόλνο ηζρύνο  
Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δχν 

κήλεο κεηά ηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ.  

Δπί πιένλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν γηα ηηο εγγπήζεηο  

«θαιήο εθηέιεζεο», ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ  Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ – ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 
 

Ο δηαγσληδφκελνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξνζθνξάο. 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε θαηφπηλ  εγγξάθνπ πξνζθιήζεψο ηεο . 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ απαληνχλ επί 

ησλ ζεκάησλ  πνπ ηέζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Σελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ ε  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη 

πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά θαη ηέινο ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε θξίζε ηεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 100 θαη 117 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016.  

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη 

νξηζηεί, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, 

φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο –ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ, αλά θχιιν. 

Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δάλ ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηφηε νη θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηε Δπηηξνπή, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ή ηελ πξφζθιεζε. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ηνπο. 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ 

ζηάδηα  νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. 

Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 

 

ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη 

ε Δπηηξνπή επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη 

ε ψξα απνζθξάγηζεο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζε αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 

ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη θαηά ηα 

ινηπά , φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ ζηαδίσλ επηθπξώλνληαη κε κηα απόθαζε ηνπ 

απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

επηκέιεηα απηήο, ζηνπο πξνζθέξνληεο
4
. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί 

έλζηαζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ   απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη  παξαθάησ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ απηήο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη   

ηα θάησζη:  

Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

• νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ . εκεηώλεηαη όηη δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

α)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ,  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν ,  απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

-θπζηθά πξφζσπα 

- δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 

                                                           
4
 Πξβι. εδάθην α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 

4497/2017. 
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- Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ  

-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

β) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη   ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ - εξγαδφκελνη, ΟΑΔΔ – εηαίξνη, 

κέιε Γ, ζπλεξγάηεο, ΣΜΔΓΔ – Μεραληθνί θιπ) θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξνζθνκίζεσο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.  

γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο ζα 

δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, ,θιπ) ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ 

θη φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο εληόο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (03 κελώλ) πξηλ από  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο από ηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

πηψρεπζεο, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ 

ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρνπλ αλαζηαιεί νη 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ  

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 

ε) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 9 πεξ 2β  ηεο παξνύζαο, πηζηνπνηεηηθό από ηε 

Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ 

ρέζεσλ, , πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ,  

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.  

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, απηό 

αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα 

απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ. 
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 ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
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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 παξ. ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη 

ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. Οη επίζεκεο 

δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

ζη) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, εθδόζεσο εληόο ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 εξγαζίκσλ εκεξώλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ εθηόο αλ, ζύκθσλα κε 

ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο,  απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αθελφο ήηαλ εγγεγξακκέλνο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα 

δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), 

πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο,ηο 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 νηθνλνκηθνχ θνξέα), 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ 

πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, 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. 

 

Σα έγγξαθα ηνπ παξόληνο ππνβάιινληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινύλ ηδησηηθά έγγξαθα, 
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κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 
 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππoβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ηνπ παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα 

απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν 

ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο  

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 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 Σ.Δ.Τ.Γ., 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  πεξί 

ιφγσλ  απνθιεηζκνχ θαη  θξηηεξίσλ  πνηνηηθήο επηινγήο   

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Σ.Δ.Τ.Γ., 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, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 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.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (άξζξν 97 παξ.1 Ν.4412/16) 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

κελψλ).,  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  97 ηνπ Ν. 

4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν 

ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ – ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ  ΠΡΟΦΟΡΔ 
 

1. ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εηαηξίεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηέρεη πξνζσπηθά  θαη λα εθπξνζσπεί 

ηαπηφρξνλα άιιε ή άιιεο  εηαηξείεο  πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη 

εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 
 

H αλαζέηνπζα αξρή 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 φπσο (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), Πεξηερφκελν 

θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), Πεξηερφκελν θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 

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

(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
5
  

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 102 

ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο  

ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ν 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζα ιεθζνχλ ππφςε : 

                                                           
5
 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
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1. Ζ ζπκθσλία  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 

 2. Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 3. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο.  

Ζ ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηα πξαθηηθά ηηο επηηξνπήο ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε  ελέξγεηά ηεο δχλαηαη λα γίλεη  κε απνζηνιή κέζσ FAX  ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή έσο θαη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ πξνππνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο αξρφκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη καδηθή ή ηκεκαηηθή, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε.  

Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ δελ 

έρεη εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 

 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/16 αιιά θαη ηα αλαθεξφκελα ζηε κειέηε 

ηεο ππεξεζίαο (Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ )   

 

ΑΡΘΡΟ 21ν 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εθηφο απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο 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, θαη αθνινπζείηαη 

ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ν 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε 

ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ
6
. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο,  ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
7
  

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

ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 

αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή 

ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί 

θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή 

πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 23ν 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα πνπ έρεη παξαγγειζεί 

απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο  

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ 

παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 

Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε 

θάπνηνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο 

δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 

ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν 
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 Πξβι. άξζξν 127 παξ.1 δεχηεξν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 

πεξ. 32 ηνπ λ. 4497/2017. 
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4497/2017. 
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Παξάηαζε ρξόλνπ παξάδνζεο 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 

αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε 

πξσηνβνπιία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε 

χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16). 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο 

παξάηαζεο  δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (άξζξν 206 παξ.2 

ηνπ Ν.4412/16). 

Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιόγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή (άξζξν 206 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16). 

 

Κπξώζεηο παξάηαζεο 
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 

αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. (άξζξν 206 παξ.4 ηνπ 

Ν.4412/16) 

 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 
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 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) 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. (άξζξν 207 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα 

(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Υξόλνο παξαιαβήο 
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ κειέηε  ρξφλν. (άξζξν 209 παξ.1 

ηνπ Ν.4412/16) 

 

Απηνδίθαηε  παξαιαβή 
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, µε θάζε επηθύιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, µε βάζε µφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε µε ηελ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη 

εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 

πξνκεζεπηή. (άξζξν 209 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 24ν 

ΤΜΒΑΖ 
 

24.1  Ζ  ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη 

κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν Σαλάγξαο.  

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

-       Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

-       Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

-       Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. 

-       Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

-       Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

-       Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

κεηνδφηε. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

-       Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

-       Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

-       Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

-       Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν Σαλάγξαο απφ ηνλ Γήκαξρν. Ζ ζχκβαζε 

ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ 

αμηνιφγεζεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ : 

α)     Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β)     Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε. 

γ)     Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ)     Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα. 

 

24.2 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
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΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 

δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 

(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ 

ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ν 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΜΒΑΖ 

εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ 

πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην πνζφλ πνπ έρεη εγθξηζεί, εθφζνλ 

νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 

εθάζηνηε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ εθάζηνηε παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη 

έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γεληθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 27ν 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθεξχμεσο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ζχκθσλα κε ην 

Νφκν 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ηνλ αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο. 

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 πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, ε δηαθήξπμε θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  

αλαξηψληαη ειεθηξνληθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (www.tanagra.gr) 

 

ΑΡΘΡΟ 28ν  
 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε έρεη εθαξκνγή 

ε δηάηαμε ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη.     

http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
 

 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Σίηινο : Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  Πξνϋπνινγηζκόο : 73.794,59 επξώ (ζπκπ. 

Φ.Π.Α) ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληάζζνληαη κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά χδξεπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, 

αιιά θαη ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο. 

Αλαιπηηθά, ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 (ΔΚ) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη αλσηέξσ εξγαζίεο εληάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο : 

 

CPV ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

44161200-8 σιήλεο χδξεπζεο 

44470000-5 Πξντφληα απφ ρπηνζίδεξν 

44115210-4 Τιηθά πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

38411000-9 Τδξφκεηξα 

42131000-6 ηξφθηγγεο / δηθιείδεο 

44482200-4 Κξνπλνί πδξνιεςίαο γηα ππξφζβεζε 

44167110-2 Φιάληδεο 

44163130-0 Αγσγνί απνρέηεπζεο 

 

Ο ηφπνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο (γεσγξαθηθή πεξηνρή) είλαη ν Γήκνο 

Σαλάγξαο (NUTS : 2806). 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 73.794,59 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Γηα ην αλσηέξσ πνζφ ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 θαη ζηνλ θσδηθφ 02.25.7131.05. 

 

πληάρζεθε   

   

   

   

Αλέζηεο Σζηψλεο   

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ.   

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Σίηινο : Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

  

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 Πξνϋπνινγηζκόο : 73.794,59 επξώ (ζπκπ. 

Φ.Π.Α) 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ TEM 
ΣΗΜΖ 

ΣΔΜ 
ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΑ 1 - ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ 

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 50,00 0,40 20,10 

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00 0,74 22,32 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00 0,82 41,10 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00 0,82 41,10 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00 1,08 108,00 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00 1,79 357,60 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00 3,11 155,40 

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00 3,72 186,00 

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 1/2" 25,00 1,37 34,20 

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 3/4" 20,00 2,48 49,68 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 1/2” 50,00 1,12 55,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 3/4" 50,00 1,99 99,60 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 

αξζεληθή κε ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00 1,54 76,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 

αξζεληθή κε ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00 3,01 150,30 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή 

κε ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00 1,72 85,80 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή 

κε ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00 2,97 148,50 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 1/2” 50,00 1,30 65,10 

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 3/4" 50,00 2,67 133,50 

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1/2" 100,00 0,58 58,20 

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1” 20,00 1,29 25,80 

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 3/4" 100,00 0,90 90,00 

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 30,00 0,38 11,52 

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00 0,67 20,16 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00 0,89 44,70 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00 0,86 42,90 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00 1,18 117,60 
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Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00 2,00 400,80 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00 3,25 162,60 

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00 3,79 189,30 

Μνχθα νξεηράιθηλε 1" 10,00 1,81 18,12 

Μνχθα νξεηράιθηλε 1/2" 20,00 0,81 16,20 

Μνχθα νξεηράιθηλε 3/4" 20,00 1,18 23,52 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ15Υ2,5 10,00 1,46 14,64 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ16Υ2 70,00 1,43 99,96 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ18Υ2,5 100,00 1,82 181,80 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ22Υ3,0 50,00 2,78 139,20 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ28Υ3 20,00 5,56 111,12 

χλδεζκνο ζπζθημεο 

νξεηράιθηλνο 
Φ32Υ3 10,00 6,22 62,16 

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 1" Υ 3/4" 100,00 0,91 91,20 

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 3/4" Υ 1/2" 100,00 0,61 61,20 

πζηνιηθφο καζηφο 

νξεηράιθηλνο 
1"Υ1/2” 20,00 1,31 26,16 

πζηνιηθφο καζηφο 

νξεηράιθηλνο 
1”Υ3/4” 20,00 1,59 31,80 

πζηνιηθφο καζηφο 

νξεηράιθηλνο 
3/4"Υ1/2" 100,00 0,91 91,20 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1" 100,00 8,22 822,00 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1/2" 200,00 4,23 846,00 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 2" 5,00 34,86 174,30 

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 3/4" 200,00 5,82 1.164,00 

ΟΜΑΓΑ 2 - ΩΛΖΝΔ / ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Ζιεθηξνκνχθα HDPE 3εο 

γεληάο, 16 atm 
Φ63 20,00 5,09 101,76 

Ζιεθηξνηάθ HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ63 20,00 12,98 259,56 

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ63 10,00 4,97 49,68 

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ90 10,00 8,75 87,48 

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ63 10,00 5,10 51,00 

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ90 10,00 9,39 93,90 

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ63 10,00 5,90 58,98 

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ90 10,00 11,61 116,10 

Μαλζφλ 16 atm Φ110 50,00 9,76 488,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ140 20,00 15,08 301,60 

Μαλζφλ 16 atm Φ160 20,00 20,22 404,40 

Μαλζφλ 16 atm Φ200 20,00 48,31 966,10 

Μαλζφλ 16 atm Φ250 5,00 128,00 640,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ63 100,00 4,11 411,00 

Μαλζφλ 16 atm Φ75 20,00 5,03 100,50 
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Μαλζφλ 16 atm Φ90 15,00 6,68 100,20 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ110 1,00 8,10 8,10 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ125 1,00 9,95 9,95 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ160 1,00 14,83 14,83 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ63 1,00 3,80 3,80 

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 

16 atm 
Φ90 1,00 6,20 6,20 

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ200ΥΦ160 20,00 12,31 246,20 

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ315ΥΦ160 30,00 19,73 591,90 

σιήλα PVC 16 atm Φ110 48,00 9,08 436,03 

σιήλα PVC 16 atm Φ140 60,00 14,30 857,88 

σιήλα PVC 16 atm Φ160 60,00 18,71 1.122,48 

σιήλα PVC 16 atm Φ200 48,00 29,05 1.394,21 

σιήλα PVC 16 atm Φ250 36,00 45,18 1.626,48 

σιήλα PVC 16 atm Φ315 24,00 75,59 1.814,11 

σιήλα PVC 16 atm Φ63 420,00 3,04 1.275,12 

σιήλα PVC 16 atm Φ90 204,00 6,10 1.243,58 

σιήλα PVC 6 atm Φ100 12,00 2,94 35,28 

σιήλα PVC 6 atm Φ50 12,00 1,53 18,40 

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ160 12,00 6,15 73,80 

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ400 12,00 39,18 470,16 

σιήλα PΔ 16 atm Φ110 100,00 9,09 909,00 

σιήλα PΔ 16 atm Φ125 100,00 11,71 1.170,60 

σιήλα PΔ 16 atm Φ160 24,00 18,52 444,38 

σιήλα PΔ 16 atm Φ63 200,00 3,01 601,20 

σιήλα PΔ 16 atm Φ90 100,00 6,08 608,40 

Σνπκπφξακα Φ18 Υ 2,5 400,00 0,46 182,40 

Σνπκπφξακα Φ22 Υ 3,0 500,00 0,69 345,00 

Σνπκπφξακα Φ28 Υ 3,0 200,00 0,93 186,00 

Σνπκπφξακα Φ32 Υ 3,0 100,00 1,11 111,00 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ 

ΡΔ, ΡΝ 16 
Φ110 1,00 14,85 14,85 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ 

ΡΔ, ΡΝ 16 
Φ125 1,00 19,50 19,50 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ 

ΡΔ, ΡΝ 16 
Φ160 1,00 23,40 23,40 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ 

ΡΔ, ΡΝ 16 
Φ63 1,00 8,55 8,55 

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ 

ΡΔ, ΡΝ 16 
Φ90 1,00 12,90 12,90 

ΟΜΑΓΑ 3 - ΒΑΝΟΔΗΓΖ / ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 Φ100 5,00 97,09 485,46 
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atm 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ150 4,00 188,17 752,69 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ65 10,00 66,42 664,20 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 

atm 
Φ80 10,00 74,00 740,00 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ110 1,00 15,92 15,92 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ63 1,00 6,80 6,80 

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ90 1,00 12,24 12,24 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ140X1" 50,00 11,50 575,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ160Υ1” 50,00 13,75 687,50 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ200Υ1” 20,00 22,00 440,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ250Υ1” 10,00 32,50 325,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ50 Υ 1/2" 20,00 6,75 135,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ63X3/4" 100,00 7,00 700,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ75 Υ 1/2" 20,00 7,40 148,00 

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ90x3/4" 100,00 8,10 810,00 

πζηνιή δχν θεθαιψλ 

ρπηνζηδεξή 
DN100*DN80 1,00 28,80 28,80 

πζηνιή δχν θεθαιψλ 

ρπηνζηδεξή 
DN80XDN50 1,00 24,40 24,40 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ110 6,00 71,16 426,96 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ140 4,00 114,17 456,67 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ160 4,00 198,00 792,00 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ200 2,00 264,92 529,85 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ250 2,00 479,95 959,90 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ63 20,00 42,58 851,64 

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε 

ζπγθξάηεζε (ελσηηθφ) 
Φ90 10,00 64,03 640,32 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 100Υ100Υ100 1,00 58,80 58,80 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 150Υ150Υ150 1,00 100,80 100,80 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 200Υ200Υ200 1,00 172,40 172,40 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 250Υ250Υ250 1,00 262,40 262,40 
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Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 60Υ60Υ65 1,00 37,60 37,60 

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 80Υ80Υ80 10,00 49,60 496,00 

ΟΜΑΓΑ 4 - ΓΗΑΦΟΡΑ 

Αεξνεμαγσγφο 1" 10,00 86,08 860,82 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ110 Υ 200mm 20,00 72,10 1.441,92 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ140 X 250 mm 10,00 81,80 818,04 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ160 X 250 mm 10,00 83,44 834,42 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ200 X 250 mm 10,00 102,97 1.029,66 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ250 X 250 mm 10,00 162,88 1.628,82 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ315 X 300 mm 3,00 170,77 512,30 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ63 X 200 mm 10,00 60,55 605,46 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ75 X 200 mm 20,00 59,94 1.198,80 

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ90 X 200 mm 20,00 63,28 1.265,64 

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ110 100,00 0,97 96,60 

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ80 100,00 0,75 75,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 10Υ8 300,00 0,85 255,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 12ρ10 300,00 1,68 504,00 

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 8ρ6 300,00 0,80 239,40 

Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 3" 5,00 204,00 1.020,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα 

(επζχγξακκνο) 
Φ10 50,00 3,20 160,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα 

(επζχγξακκνο) 
Φ8 50,00 2,40 120,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ10 50,00 5,00 250,00 

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ8 50,00 3,50 175,00 

Τδξφκεηξν 1/2" 150,00 19,99 2.998,80 

Τδξφκεηξν 3/4" 40,00 25,30 1.011,84 

Φξεάηην απνρέηεπζεο PVC Φ400 Υ Φ160 10,00 40,00 400,00 

Φξεάηην ηχπνπ ΔΤΓΑΠ γηα 

ζσιήλα έσο Φ110 
  20,00 33,60 672,00 

Φξεάηην πδξνκέηξνπ 350Υ350 50,00 30,00 1.500,00 

Υπηνζηδεξφ θάιπκκα γηα 

θξεάηην απνρέηεπζεο B125 
Φ400 20,00 20,84 416,88 

ύλνιν 59.511,77 

Φ.Π.Α. 14.282,82 

Σειηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 73.794,59 

 

πληάρζεθε Δγθξίζεθε Θεσξήζεθε 

   

   

   

Αλέζηεο Σζηψλεο Γέζπνηλα Καξακνπδά Γεκήηξηνο Γθίθαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Σίηινο : Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  Πξνϋπνινγηζκόο : 73.794,59 επξώ (ζπκπ. 

Φ.Π.Α) ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΟΜΑΓΑ 1 - ΟΡΔΙΥΑΛΚΙΝΑ 

1.1 Οξεηράιθηλα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 1 : 

- Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 

- Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν  

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 

- Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 

- Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε\ 

- Μνχθα νξεηράιθηλε 

- πζηνιή Ακεξηθήο νξεηράιθηλε 

- πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 

Σα νξεηράιθηλα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

πφξνπο, ππνιείκκαηα άλζξαθα ή νπνηαδήπνηε ρπηεπηηθή – θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. 

Σν κέηαιιν θαηαζθεπήο ζα είλαη αλζεθηηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ. 

ην ζψκα ησλ νξεηράιθηλσλ εμαξηεκάησλ ζα αλαγξάθεηαη κε αλάγιπθε ζήκαλζε ν 

θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή). Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα 

είλαη : 

- ψκα / άθξα απφ νξείραιθν CW 617N (Cu, Zn40, Pb2) ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 12165 

- πείξσκα άθξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 228 

- Όα ηα νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη θέξνπλ ζηα 

άθξα ηνπ ζψκαηφο ηνπο θνξδφλη ελίζρπζεο γηα αζθαιή ζχζθημε θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε θαζψο θαη αληνρή ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

1.2 Οξεηράιθηλα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο αγσγώλ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 1 : 

- Αξζεληθφ / ζειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν 

- Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή / ζειπθή κε ξαθφξ 

- χλδεζκνο ζχζθημεο νξεηράιθηλνο 

Σα ξαθφξ ζα είλαη θαηάιιεια γηα επίηεπμε απφιπηα πδαηνζηεγνχο ζχλδεζεο 

κεηαμχ αγσγψλ πνιπαηζπιελίνπ ηχπνπ ηνπκπνξάκαηνο, κέζσ θαηάιιεισλ 

πξνζαξκνγέσλ, κε κεραληθφ ηξφπν, απνθιεηφκελεο ηεο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο. 

Με ηε ζχλδεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγάλσζε αιιά θαη ε αγθχξσζε 

ησλ αγσγψλ ζηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο 

Γεληθά ηα ξαθφξ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλδέζεηο κεηαμχ αγσγψλ 

πνιπαηζπιελίνπ πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο έσο θαη 16 bar. 
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Δπίζεο, νη ζχλδεζκνη ζα κπνξνχλ λα ζπλδένπλ απεπζείαο αγσγνχο κεηαμχ ησλ 

ή αθφκα αγσγνχο κε άιια εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ φπσο θξνπλνχο κε ζπείξσκα. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά ξαθφξ πνπ ζα θέξνπλ απφ ηε κία πιεπξά 

δηάηαμε ζχλδεζεο κε αγσγνχο ελψ απφ ηελ άιιε θαηάιιειν ζπείξσκα δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε άιια εμαξηήκαηα ηνπ δηθηχνπ. 

Οη ζχλδεζκνη ζχζθημεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ξαθφξ ζα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 

βαζηθέο δηαηάμεηο: 

- ψκα ξαθφξ 

- Γαθηχιηνο ζπκπίεζεο 

- Πεξηθφριην ζχζθημεο 

Ο αγσγφο ζα ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ απνζπλαξκνινγεκέλνπ ξαθφξ 

κέρξη λα θαιχςεη πιήξσο ηελ εηδηθή δηακφξθσζε δαθηπιίνπ αθακςίαο ζην θέληξν ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ ξαθφξ θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο κε απιή νιίζζεζε ζα πεξληνχληαη ζηνλ 

αγσγφ ην πεξηθφριην θαη ν δαθηχιηνο ζχζθημεο. 

Καηφπηλ ζα θαηεβαίλεη θαη ζα βηδψλεηαη ην πεξηθφριην επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

ξαθφξ κέρξη λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πδαηνζηεγήο ζχλδεζε. 

Σν ζψκα ηνπ ξαθφξ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα 

νξεηράιθνπ, ρσξίο λα παξνπζηάδεη δηάβξσζε ή κεραληθέο παξακνξθψζεηο. Θα 

απνηειείηαη απφ δχν (2) ηεκάρηα (ην θπξίσο ζψκα θαη ην πεξηθφριην ζχζθημεο), πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ θαηάιιεινπ ζπεηξψκαηνο. 

Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζπκπίεζεο ηνπ 

δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ αγσγνχ θαη 

ηεο αληίζηαζεο ηνπ δαθηπιίνπ αθακςίαο εζσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ αγσγνχ. 

Ζ ζηεγαλφηεηα ζα επηηπγράλεηαη κε απιή ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ ζχζθημεο 

πάλσ ζην θπξίσο ζψκα ηνπ ξαθφξ. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλδέζκνπ εζσηεξηθά ζηελ πεξηνρή έδξαζεο 

ηνπ δαθηπιίνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απμαλφκελε ζπκπίεζε ηνπ δαθηπιίνπ επί 

ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ απμαλφκελεο ηεο ζχζθημεο ηνπ πεξηθνριίνπ 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

ηνπ αγσγνχ 

Ο νξεηράιθηλνο δαθηχιηνο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηάηαμε ζηεγάλσζεο 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο νξείραιθν 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ νπνίνπ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκηζηεί κε ηελ πξνζθνξά. 

Γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο πίεζεο επί ηνπ δαθηπιίνπ θαηά ηε ζχζθημε 

ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο εζσηεξηθά ζην 

πεξηθφριην ζχζθημεο θαη ζηε πεξηνρή εθείλε πνπ εθάπηεηαη κε ηνλ δαθηχιην. 

Σν πεξηθφριην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν εθάκηιιεο πνηφηεηαο κε 

απηή ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

ε φηη αθνξά ζηελ αγθχξσζε ην ξαθφξ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε 

αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ, πνπ ζα απνθιείεη ηελ αμνληθή απνκάθξπλζε 

ηνπ αγσγνχ απφ ην ζχλδεζκν. 

Ζ αγθχξσζε ζα επηηπγράλεηαη θαη πάιη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζπκπίεζεο 

ηνπ δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ αγσγνχ 

θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ δαθηπιίνπ αθακςίαο (ξνπμνχλη) εζσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηνπ 

αγσγνχ, κε απιή ζχζθημε ηνπ πεξηθνριίνπ ζχζθημεο πάλσ ζην θπξίσο ζψκα ηνπ ξαθφξ. 

Ζ δηάηαμε ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην νξεηράιθηλν δαθηχιην, ν νπνίνο ζθίγγεη 

εμσηεξηθά ην ζσιήλα. 
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Ζ ζχζθημε επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαλαγθαζκέλε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ 

δαθηπιίνπ αγθχξσζεο κέζσ θσληθψλ επηθαλεηψλ νιίζζεζεο κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ δαθηπιίνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ πεξηθνριίνπ ζχζθημεο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο ζα ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθέο 

πξνεμνρέο, νη νπνίεο ζπκπηέδνπλ εμσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηνλ αγσγφ ηνπ 

πνιπαηζπιελίνπ. 

Σν βάζνο ησλ πξνεμνρψλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφ, ψζηε λα κελ 

απνκεηψλεηαη ζπλνιηθά ε αληνρή ηνπ αγσγνχ. 

Καηά ηελ πιήξε ζχζθημε ηνπ ζπλδέζκνπ επί ηνπ αγσγνχ ε πεξηθέξεηα ηνπ 

δαθηπιίνπ ζπκπίεζεο πξέπεη λα παξακέλεη αλνηρηή θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,5-1,5mm, έηζη 

ψζηε ν δαθηχιηνο ζπκπίεζεο λα ελεξγεί δπλακηθά ιφγσ ησλ παξακέλνπζσλ ηάζεσλ πνπ 

πθίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ, κε απνηέιεζκα 

ηελ αλαινγηθή κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ πάλσ ζηνλ αγσγφ ζε ελδερφκελε κείσζε ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ ιφγσ εξππζκνχ. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ δαθηπιίνπ αγθχξσζεο πξέπεη λα είλαη θσληθνχ ζρήκαηνο ζηα 

άθξα ηεο εμσηεξηθήο ηεο πεξηκέηξνπ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο 

πίεζεο ζην δαθηχιην απφ ην πεξηθφριην ζχζθημεο πξνο εμαζθάιηζε απφιπηεο 

ζηεγάλσζεο – ζπγθξάηεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Ζ εξγαζία ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απιή ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο 

εμνπιηζκφο θαη εμεηδίθεπζε. 

πγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα εληφο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε απιή ψζεζε κε ην ρέξη, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Ο ζχλδεζκνο πξέπεη λα κπνξεί λα δερηεί ζσιήλα, ν νπνίνο δελ ζα έρεη ππνζηεί 

θακία ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην άθξν ζχλδεζήο ηνπ, δει. δελ ζα είλαη απαξαίηεην ν 

ζσιήλαο λα έρεη μπζηεί πεξηκεηξηθά θιπ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ ζρέδηα θαη παξαζηάζεηο κε φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

Ο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμάξκσζεο, ε νπνία ζα γίλεηαη 

ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ν ζσιήλαο ή ν ζχλδεζκνο θαη λα επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα 

επθνιία θαη αμηνπηζηία. 

Κάζε ξαθφξ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ρσξίο λα πηέδεηαη ν δαθηχιηνο (απιή 

ζπλαξκνιφγεζε, φρη ζχζθημε). 

 

1.3 θαηξηθόο θξνπλόο νξεηράιθηλνο 
Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλνη, δνθηκαζκέλνη 

θαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN 13828. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο ζα είλαη αλζεθηηθφ, ρσξίο πξνζκίμεηο άιισλ πιηθψλ. Θα αλαγξάθνληαη, πάλσ ζην 

ζψκα ησλ ζθαηξηθψλ θξνπλψλ (αλάγιπθε ζήκαλζε) ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- θαηαζθεπαζηήο (ή αλαγλσξηζκέλν ζήκα θαηαζθεπαζηή) 

- δηάκεηξνο ζθαηξηθνχ θξνπλνχ 

- πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ 

Οη θξνπλνί πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο :  

- Πίεζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα: ηνπιάρηζηνλ 40bar γηα 

δηαηνκέο 1/2'' κέρξη θαη 1'' θαη ηνπιάρηζηνλ 25bar γηα δηαηνκέο 1 1/2” θαη άλσ' 

- Πίεζε δνθηκήο ζψκαηνο (πδξαπιηθή) ίζε κε 1,5 θνξέο ηελ πίεζε 

ιεηηνπξγίαο φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη αλσηέξσ. Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πίεζε αέξα κέζα ζε ινπηξφ λεξνχ. 

- Ύπαξμε ζηππηνζιίπηε γηα ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο ηνπ θξνπλνχ. 
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- ψκα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

- Άθξα απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165. 

- θαίξα απφ νξείραιθν (CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ12165), 

ζπκπαγήο, δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη θαηάιιεια επηθαιπκκέλε γηα ηελ 

απνθπγή απειεπζέξσζεο θαξθηλνγφλσλ κεηάιισλ ζην δηεξρφκελν απφ απηέο 

πφζηκν λεξφ. 

- Άμνλαο θαη δαθηπιίδη απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 

12165 ή CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164. 

- ηππηνζιίπηεο απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12165 ή 

CW614N βάζε ηνπ ΔΝ12164 ή άιιν κε νμεηδνχκελν πιηθφ αληίζηνηρεο αληνρήο. 

- Ρνδέιεο ζπγθξάηεζεο-ζηεγαλνπνίεζεο ζθαίξαο απφ θαζαξφ ηεθιφλ (PT 

FE). 

- Σν αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζθαίξαο ζα εθαξκφδεη απφιπηα ζηελ αληίζηνηρε 

εγθνπή θαη ζα αληέρεη ζε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 15 ρηιηνγξακκφκεηξσλ. 

- Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ζηξνθή 90o. 

- Ο θξνπλφο ζα θέξεη εμάγσλν θαη ζηα δχν άθξα ηνπ γηα αζθαιή ζχζθημε 

θαηά ηελ ηνπνζέηεζε . 

- πείξσκα άθξσλ: χκθσλα κε ην πξφηππν ISO228. 

- Σν θαπάθη ζην αμνλάθη ρεηξηζκνχ ζα είλαη πεηαινχδα απφ αινπκίλην 

- Ζ βίδα ζπγθξάηεζεο ηεο ρεηξνιαβήο ζα είλαη απφ νξείραιθν ή 

αλνμείδσην ράιπβα. 

 

ΟΜΑΓΑ 2 – ΩΛΗΝΔ / ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

2.1 Δμαξηήκαηα πνιπαηζπιαηλίνπ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 2 : 

- Ζιεθηξνκνχθα HDPE 3εο γεληάο, 16 atm 

- Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm 

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), 

θαηάιιεια γηα ζπζηήκαηα ζπγθφιιεζεο κε εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη ζπλεξγάζηκα κε 

ζσιήλα πνπ ζα θηηαρηεί κε βάζε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ζσιήλσλ ΡΔ (ΖD). 

Οη δηαζηάζεηο θαη ην πάρνο ηνηρψκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη 

ηέηνηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 γεληάο, ε θαιή πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαζψο θαη ε ηήξεζε 

αληνρήο κεηά ηελ ζπγθφιιεζε. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αζηνρίαο ζα ειέγρεηαη πξψηα 

ε πνηφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεηά απηή ηνπ ζσιήλα. 

ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ν ηχπνο, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νη 

δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνπο θαηαιφγνπο, 

πνπ ζα είλαη ζπλεκκέλνη ζηελ πξνζθνξά. Κάζε εμάξηεκα ζα πξέπεη λα: 

- είλαη ρσξηζηά ζπζθεπαζκέλν ζε πιαζηηθή ζαθνχια γηα πξνζηαζία. 

- θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμαξηήκαηνο. 

Σα εμαξηήκαηα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα εμήο: 

- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πξψηεο χιεο 

- Ολνκαζηηθή ππθλφηεηα πιηθνχ πνπ πάξζεθε απφ έηνηκν εμάξηεκα 

- Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξψηεο χιεο 

- χλζεζε πξψηεο χιεο 

- Μεηαβνιψλ κεηά απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία 

- Μέηξεζε δηαζηάζεσλ θαη αλνρψλ 

ΑΔΑ: 6Ξ2ΣΩΗΒ-8ΚΧ



- Πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ 16- 25 ΑΣ Μ 

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη απφ δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε 

δνθίκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα παξαδνζνχλ 

απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

2.2 Κακπύιε PVC 16 atm 
Γσληά απφ ζθιεξφ PVC-U 16 atm γηα ρξήζε ζε δίθηπα λεξνχ κε ζχλδεζε 

κνχθαο / ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, θαηαζθεπαζκέλα θαηά DIN 8061-8062 θαη EΛOT EN 

1452 - 2. 

 

2.3 Μαλζόλ 16 atm 
Γηπιή κνχθα απφ ζθιεξφ PVC 16 atm γηα έλσζε / επηζθεπή ζσιήλσλ απφ 

ζθιεξφ PVC αληίζηνηρεο δηακέηξνπ. Πεξηιακβάλνληαη νη δχν ειαζηηθνί δαθηχιηνη 

ζηεγαλνπνίεζεο 

 

2.4 ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
ακάξη δαθηπιίνπ γηα δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο PVCU, 

ζεηξάο 41, θαηαζθεπαζκέλα θαηά EN 1401. 

 

2.5 σιήλα PVC 16 atm 
Οη ζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα δηεζλή πξφηππα : 

- DIN 8061/8062 

- DIN 19532 

- DIN 19629 θαη 

- ην Διιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθιεξφ U-PVC, νλνκαζηηθήο πίεζεο 

16 atm, θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ. 

Σν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν DIN 8061/8062 - 

ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο, φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάληζή ηνπο, ηελ 

αληνρή, ηε ζηεγαλφηεηα θαη ηε αληνρή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη άλεπ ξαθήο θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο ηχπνπ κνχθαο, νη νπνίνη ζχλδεζκνη ζα έρνπλ ην ίδην πάρνο 

ηνηρψκαηνο κε ην ζσιήλα, ηηο ίδηεο αληνρέο θαη ζα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. 

Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην DIN8061/8062- 

ΔΛΟΣ 9.  

Οη ζσιήλεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπο ζε φιε ηε ζεηξά ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην DIN 

8061/8062 - ΔΛΟΣ 9. 

Οη ζσιήλεο ζα πξνζθεξζνχλ ζε επζεία κήθε ησλ 6m, ρξψκαηνο γθξη ζθνχξν 

(RAL 7011) κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν ηχπνπ κνχθαο εζσηεξηθνχ ειαζηηθνχ 

δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ θαη κε θαλέλα ηξφπν 

δελ ζα βιάπηνπλ ηε δεκφζηα πγεία. 

Κάζε ηεκάρην εγθαηεζηεκέλν ζσιήλα ζα έρεη σθέιηκν κήθνο 6mm, ελψ ην 

ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζα είλαη κεγαιχηεξν θαηά ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζσιήλα πνπ 

ππεηζέξρεηαη ζηελ ππνδνρή ηεο κνχθαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. 
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Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ζσιήλεο ζα είλαη 

θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

ε θάζε ηεκάρην ζσιήλα ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε αλεμίηειν ρξψκα ηα 

θάησζη: 

- Σν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- Ο ηχπνο ηνπ πιηθνχ 

- Οη πξνδηαγξαθέο 

- Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη 

- Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο. 

Δπίζεο νη ζσιήλεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ηηο θάησζη απαηηήζεηο: 

- λα έρνπλ κηθξφ βάξνο κε απνηέιεζκα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη ηε 

γξήγνξε ηνπνζέηεζε ηνπο 

- λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε απφ ηε ξνή ρεκηθψλ ή άιισλ 

απνβιήησλ 

- λα είλαη απφιπηα ζηεγαλνί 

- λα αληέρνπλ ζηε θσηηά θαη λα κε δεκηνπξγείηαη θιφγα 

- λα έρνπλ δπλαηφηεηα επαξθνχο θάκςεσο 

- λα είλαη κε αγψγηκνη ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

- λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

- λα έρνπλ ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ 

επηθάζηζε δηαθφξσλ ζσκάησλ, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ξνήο 

- λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα ππφγεηα εγθαηάζηαζε θαη λα είλαη 

θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ππφ πίεζε 

- λα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνξηία. 

- λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπο 

αλεμάξηεηα αλ ζην δίθηπν ππάξρεη ππνπίεζε ή ππεξπίεζε. 

Διαζηηθνί Γαθηχιηνη ηεγάλσζεο 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ησλ αγσγψλ U-PVC 100 ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

- ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο δελ ζα κεηαβάιιεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ 

- λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγάλσζε 

- λα είλαη ζηαζεξνί έλαληη ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ  

- λα είλαη βνπιθαληζκέλνη. 

Οη αγσγνί πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα είλαη πξνζθάηνπ παξαγσγήο θαη δελ ζα 

έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

 

2.6 σιήλα PVC 6 atm 
σιήλα απφ ζθιεξφ PVC-U, 6 atm, ρξψκαηνο ιεπθνχ ή γθξη γηα θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαηά EN 1453 θαη ΔΛΟΣ 1256/Β ζηηο δηακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.7 σιήλα PVC-U ζεηξά 41 
σιήλα απφ ζθιεξφ PVC-U κε ειαζηηθφ δαθηχιην, γηα εγθαηαζηάζεηο 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαηά ΔN 1401 θαη ΔΛΟΣ 476 ζηηο δηακέηξνπο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
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2.8 σιήλα ΡΔ 16 atm 
Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπαηζπιέλην, 3

εο
 γεληάο, ΡΔ100, 

πςειήο απφδνζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 atm, θαηάιιεινη γηα κεηαθνξά πφζηκνπ 

λεξνχ. 

Σν πιηθφ ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ΔΝ 12201/2. Οη ζσιήλεο, φζνλ 

αθνξά ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εκθάληζή ηνπο, ηελ αληνρή, ηε ζηεγαλφηεηα θαη ηε 

αληνρή ηνπο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 έηε ρξφλν δσήο θαη αληνρή ζηελ 

εζσηεξηθή πίεζε, ζηνπο 20
ν
 C. 

Οη δηαζηάζεηο θαη νη αλνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ΔΝ 12201/2. 

Οη ζσιήλεο πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζε ζεηξά ειέγρσλ θαη 

δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΔΝ 12201/2. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη θαη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε. 

ηνηρεία φπσο ε νλνκαζηηθή ππθλφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ν δείθηεο ξνήο (Melt 

Flow Index) ηεο πξψηεο χιεο, ε επηηξεπφκελε ηάζε ηνηρψκαηνο (ζ) ηεο πξψηεο χιεο θαη 

ηα αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ζσιήλσλ, ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά. 

Σν ρξψκα θαη ηα κήθε ησλ ζσιήλσλ ΡΔ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο θαη ζα δηαζέηνπλ αληειηαθή πξνζηαζία. 

Οη ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ζα θέξνπλ ηππσκέλα αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν 

ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμχ 0,002 mm θαη 0,15 mm κε αλεμίηειν ρξψκα θαη χςνο 

ραξαθηήξσλ ηα θάησζη: 

- Έλδεημε: «ΩΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ» 

- χλζεζε πιηθνχ θαη νλνκαζηηθή πίεζε 

- Ολνκαζηηθή δηάκεηξν Υ πάρνο ηνηρψκαηνο 

- Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

- Υξφλν θαη παξηίδα παξαγσγήο 

- Διάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS 

 

2.9 Σνπκπόξακα 
σιήλαο απφ δηθηπσκέλν ΡΔ, θαηά DIN 16991-83 θαη ΔΝ 15875, θαηάιιεινο 

γηα ρξήζε ζε δηθηχνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηηο δηακέηξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

2.10 Φιάληδα ραιύβδηλε γηα ιαηκό ΡΔ, ΡΝ16 
Οη θιάληδεο ζα είλαη ραιχβδηλεο ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1514-1 εψο 4 ζα έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο νπέο γηα ην πέξαζκα ησλ θνριηψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζχζθημε θαη ε 

ζηεγαλφηεηα. ην άξζξν πεξηιακβάλεηαη θαη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο θιάληδαο απφ EPDM ή NBR, ζχκθσλα κε ηα δειηίν παξαγγειίαο ηεο 

Τπεξεζίαο 

 

3. ΟΜΑΓΑ 3 – ΒΑΝΟΔΙΓΗ / ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ 

3.1 Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο 
Οη βάλεο ζα είλαη θνληνχ ζψκαηνο F4, ζηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξννξίδνληαη γηα πφζηκν λεξφ. 

Ο ζρεδηαζκφο ζα είλαη θαηά DIN 3352-1/4, DIN 3202, DIN 3840, ISO 2531, EN 

545, EN 12266, ISO7259, EN 1074, EN 1171. 
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Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα βαλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG 50 θαηά DΗΝ 1693 ή 400-12 θαηά ISO 1083-76. 

Σα ζψκαηα θαη θαιχκκαηα ησλ βαλψλ κεηά ηε ρχηεπζε πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 

ιεία επηθάλεηα ρσξίο ιέπηα, εμνγθψκαηα, θνηιφηεηεο απφ ηελ άκκν θαη νπνηαδήπνηε 

άιια ειαηηψκαηα ή αζηνρίεο ρπηεξίνπ. Απαγνξεχεηαη πιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

θνηινηήησλ κε μέλε χιε. Γε ζα γίλεη εμσηεξηθή επάιεηςε ησλ βαλψλ αλ δελ πξνεγεζεί 

θαζαξηζκφο θαη απαιιαγή απφ ζθνπξηά θαζψο θαη αλ δελ έρεη γίλεη επηζεψξεζε απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ εθφζνλ δεηεζεί. Σα ζψκαηα ησλ δηθιείδσλ κεηά απφ ακκνβνιή 

ζα επηζηξσζνχλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππφζηξσκα (ΡRΗΜΔR) ςεπδαξγχξνπ. 

Καηφπηλ ζα βαθνχλ εμσηεξηθψο κε 2 ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πςειήο 

αληνρήο γηα ππφγεηα ρξήζε  

Ζ ζχλδεζε ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα γίλεηαη κε θιάληδεο θαη θνριίεο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα ειάρηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Υξψκην 11,5%. Οη θνριίεο, 

πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο βάλαο ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην πην πάλσ πιηθφ (11,5% Cr ηνπιάρηζην).  

Μεηαμχ ησλ θιαληδψλ ζψκαηνο θαη θαιχκκαηνο ζα ππάξρεη ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα ηνπιάρηζην απφ ΝΗΣ RILE RUΒΒΔR GRADE Σ θαηά BS 2494 ή 

ηζνδχλακν πιηθφ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο 

ηεο θακπάλαο (θαιχκκαηνο) γηα ηνπνζέηεζε νδεγνχ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα 

(PROTECTION TUBE). 

Οη βάλεο ζα είλαη κε αλπςνχκελνπ βάθηξνπ, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 11,5%. Ζ βάλα ζα 

θιείλεη φηαλ ην βάθηξν πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζα 

επηηπγράλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) δαθηπιίνπο O-RINGS πςειήο αληνρήο ζε 

δηάβξσζε θαη θαηάιιεινπο γηα ζηεγαλφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 60°C ή άιιν 

ηζνδχλακν ηξφπν ζηεγαλνπνίεζεο πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκν, 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) Δπηζπκεηφ είλαη λα εμαζθαιίδεηαη αληηθαηάζηαζε βάθηξνπ θαη δηάηαμε 

ζηεγάλσζεο ρσξίο λα απαηηείηαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θπξίσο θαιχκκαηνο (θακπάλα) 

απφ ην ζψκα ηεο βάλαο. 

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 πεξηθνριίνπ ζην ζπξηή, ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

βάθηξνπ λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ζπξηνχ θαη πεξηθνριίνπ λα 

είλαη ηα ειάρηζηα δπλαηά. 

Ο ζχξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε ζα 

είλαη αδηαίξεηνο θαη ζα είλαη επηθαιπκκέλνο κε ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ πςειήο αληνρήο, 

θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή έκθξαμε (RESILLIENT 

SEATING). 

Σν ζψκα ηεο βάλαο ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΗSΟ 

5209 γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (ΡΝ θαη πίεζε), έλδεημε γηα ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο, 

ζήκα ή επσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη αξηζκφ παξαγσγήο ηεο βάλαο. Ο αξηζκφο 

παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη γξακκέλνο ζε πξφζζεηε θαηάιιειε κεηαιιηθή πηλαθίδα, 

ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην ζψκα ηεο βάλαο. 

Οη βάλεο φηαλ είλαη αλνηθηέο ζα πξέπεη λα ειεπζεξψλνπλ πιήξσο δηαηνκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν θαη λα έρνπλ εζσηεξηθά θαηάιιειε 

δηακφξθσζε, απαιιαγκέλε εγθνπψλ θιπ. ζην θάησ κέξνο ψζηε λα απνηξέπεηαη 
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ελδερφκελε επηθάζεζε θεξηψλ (π,ρ. ραιίθη) πνπ ζα θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε 

ζηεγαλφηεηα θαηά ην θιείζηκν ηεο βάλαο. 

Ο ρεηξηζκφο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ δηθιείδσλ ζα επηηπγράλεηαη κε 

ρεηξνηξνρφ, ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεη ηηο δηθιείδεο. 

 

3.2 Γηάθνξα ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα 
Πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα ηεο νκάδαο 3 : 

- Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ 

- πζηνιή δχν θεθαιψλ ρπηνζνδεξή 

- Φιαηδσηφ ηα ρπηνζηδεξφ 

Πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληφο εδάθνπο γηα ηελ ζχλδεζε ζσιήλα PVC ή 

ακηάληνπ. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζα είλαη : 

- To πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ρπηνζίδεξνο 

GGG-40 θαηά DIN 1693 θαη ζα θέξεη επνμηθή βαθή πάρνπο 200κ θαηάιιειε γηα 

ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

- Σα ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη απφ ΝBR ή EPDM,. 

- Οη ζχλδεζκνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο απαξαίηεηνπο αλνμείδσηνπο 

θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο. 

 

3.3 Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC (πιήξεο) 
Σα θνιιάξα παξνρήο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζπλδέζεσλ 

παξνρήο θαη θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε αγσγνχο PVC αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ. Θα απνηεινχληαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

-  Άλσ ηκήκα 

- Κάησ ηκήκα 

- Διαζηηθφο Γαθηχιηνο 

- Κνριίεο 

Σν άλσ ηκήκα ζα θέξεη νπή πιήξνπο δηαηνκήο θαζ‟ φιν ην πάρνο ηνπ, κε 

ζειπθφ ζπείξσκα BSP, δηακέηξνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

ηελ πεξηνρή ηεο νπήο, εζσηεξηθά, ζα θέξεη ειαζηηθφ δαθηχιην θαηάιιειεο 

δηαηνκήο, ην νπνίν θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Σν ειαζηηθφ ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ηνπ πξφηππνπ ΔΝ 681 -1 θαη ζα θέξεη ηελ παξαθάησ 

ζήκαλζε 

- Ολνκαζηηθφ Μέγεζνο 

- Σαπηφηεηα παξαγσγνχ 

Ζ ζηεγάλσζε ζα επηηπγράλεηαη κε ζχζθημε ηνπ θνιάξνπ επί ηνπ αγσγνχ κέζσ 

θνριηψλ πνπ ελψλνπλ ηα δχν ηκήκαηά ηνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη γηα θιάζε πίεζεο 

PN 16 atm. ελψ ε πίεζε δνθηκήο είλαη δηπιάζηα (32 bar). 

Καηά ηε ζχζθημε ηνπ δσζηήξα ζα απνθεχγεηαη ε ζεκεηαθή θαηαπφλεζε ηνπ 

αγσγνχ επεηδή : 

- Σν πιάηνο ηνπ θνιάξνπ 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. 

- Θα απνθιείεηαη ε ζηξνθή ηνπ θνιιάξνπ πεξί ηνπ αγσγνχ, κεηά ηελ 

ζχζθημή ηνπ. 
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Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ ηκήκαηνο ζα είλαη ρπηνζίδεξνο ηεο 

θιάζεο GGG40 ή 50 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 AISI 304. 

 

3.4 Φιαηδνεθθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε (ελσηηθό) 
χλδεζκνο ζχλδεζεο θιάληδαο κε επζχ άθξν ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ππφ 

πιήξε πίεζε γηα ζσιήλεο PVCu, ζχκθσλα κε ΔΝ1452, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά 

: 

- ψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1561, ή ειαηφ 

ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1563. 

- Φιάληδεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΝ1563. 

- Παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ θαηά ΔΝ681-1 

- Γαθηχιηνο ζπγθξάηεζεο απφ νξείραιθν. 

- Κνριίεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα ή αλνμείδσηεο 

- Δπνμεηδηθή επηθάιπςε κε κέζν πάρνο 250κm 

πλνδεχεηαη απφ ειαζηηθφ παξέκβπζκα EPDM ή NBR θαη ζεη γαιβαληζκέλσλ 

βηδψλ / πεξηθνριίσλ γηα ζχλδεζε κε θιάληδα 

 

4. ΟΜΑΓΑ 4 – ΓΙΑΦΟΡΑ 

4.1 Αεξνεμαγσγόο 
Αεξνεμαγσγφο δηπιήο ελέξγεηαο κε ζπείξσκα, ν νπνίνο δχλαηαη λα 

απειεπζεξψζεη ηνλ αέξα ησλ ζσιελψζεσλ θαηά ηελ πιήξσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ θαη λα εηζάγεη αέξα θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ. Απνηειείηαη απφ : 

- Κνξκφ απφ ρπηνζίδεξν GGG 40 DIN 1693 

- Μεκβξάλε ζηεγαλφηεηαο απφ ζηιηθφλε 

- Γαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο απφ EPDM 

- Άμνλαο απφ Αλνμείδσην ράιπβα Υ20Cr13 DIN 1.4021 

- χλδεζε ζην δίθηπν κε αξζεληθφ ή ζειπθφ ζπείξσκα BSPT 

 

4.2 Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Οη αλνμείδσηεο ζέιιεο επηζθεπήο κεραληθήο ζχζθημεο, ζα είλαη πιήξεηο κε φια 

ηα εμαξηήκαηα ηνπο θαηάιιεινη γηα επηζθεπή δηαξξνψλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ, επηηφπνπ, 

ππφ πίεζε 16 bar ρσξίο εθθέλσζε ηνπ χδαηνο απφ ηνλ αγσγφ. Σν εχξνο εθαξκνγήο 

(δηάκεηξνο αγσγψλ) ησλ αλνμείδσησλ ζειιψλ θαη ην κήθνο ηνπο ζα είλαη απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.  

Οη ζχλδεζκνη πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή πεξηθεξεηαθήο νιηθήο ξσγκήο αγσγνχ 

θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ζπλέρεηα ηνπ αγσγνχ. 

Σν πιηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο, ελψ ην 

πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζχζθημεο ζα είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο κε θαηάιιειε 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Οη ζχλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθφ πεξίβιεκα απφ 

ΔΡDΜ ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ, πνπ λα πηζηνπνηείηαη απφ έγθπξν 

νξγαληζκφ, θαηαιιήινπ πάρνπο, δηακφξθσζεο άθξσλ θαη αλάγιπθνπ επηθαλείαο γηα 

εμαζθάιηζε ζηεγαλφηεηαο.  

Ζ ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνχ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείεη 

πιεπξηθέο κεηαθηλήζεηο. Ο αξκφο ηνπ ζθηθηήξα ζα εληζρχεηαη κε θπιηλδξηθφ ηκήκα απφ 
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αλνμείδσην έιαζκα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα ιφγσ ηνπ δηαθέλνπ ηνπ αξκνχ.  

Οη ζχλδεζκνη ζα θέξνπλ εηηθέηα κε ηελ κέγηζηε ξνπή ζχζθημεο, ην εχξνο ησλ 

εμσηεξηθψλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγψλ εθαξκνγήο.  

 

4.3 Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη 
Οιφπαζε, εμάγσλε γαιβαληζκέλε βίδα θαηά DIN 933, ζπλνδεπφκελε απφ 

εμάγσλν, γαιβαληζκέλν παμηκάδη, θαηά DIN 934 

 

4.4 Δύθακπηνο ζσιήλαο αέξα 
Δχθακπηνο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ελφηεηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε αληνρή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε 

ρεκηθά. Δλδεηθηηθφο ηχπνο : FESTO PEN ή PLN. 

 

4.5 Ππξνζβεζηηθόο θξνπλόο 
Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο κε θιάληδα ζχλδεζεο 3” θαη δχν πδξνιεςίεο ησλ 2 

1/2", ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Π.Τ. Θα είλαη λένπ ηχπνπ θαη ν ζρεδηαζµφο ηνπ 

ζα πξέπεη λα πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14384. 

 

4.6 Σαρπζύλδεζκνο αέξα 
Σαρπζχλδεζκνο γηα ζσιήλα αέξα ζηηο δηαζηάζεηο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ελφηεηαο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δλδεηθηηθφο ηχπνο : FESTO QS ή αληίζηνηρν 

 

4.7 Τδξόκεηξν 
Σα ππφ πξνκήζεηα πδξφκεηξα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα. Θαη είλαη ηαρπκεηξηθά, πνιιαπιήο ξηπήο μεξνχ 

ηχπνπ, κε κεηξεηηθφ κεραληζκφ πνπ δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξνο κέηξεζε πγξφ. Γηα 

ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη πδξνκεηξεηέο 

ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ISO 4064 ή ην ΔΝ 14154:2005. 

 

4.8  Φξεάηην παξνρήο PVC 
Βάζε θξεαηίνπ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ400, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθιεξφ PVC. Φέξεη κία έμνδν δηάζηαζεο Φ160 γηα ζχλδεζε κε ην 

θεληξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο 

 

4.9  Φξεάηην ηύπνπ ΔΤΓΑΠ γηα ζσιήλα έσο Φ110 
Φξεάηην βαλψλ ηχπνπ ΔΤΓΑΠ κε ζψκα θαη θάιπκκα απφ ρπηνζηδεξφ 

ζθαηξνεηδή γξαθίηεο πνηφηεηαο πιηθνχ GGG40 ή θαηφ ρπηνζίδεξν GG25. Λαβή 

αλάξηεζεο θαη θνριίαο ζχλδεζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

 

4.10 Φξεάηην πδξνκέηξνπ 
Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ηχπνπ θακπάλα απφ ζθπξφδεκα γηα ζχλδεζε κε 

έλα πδξφκεηξν θαη θάιπκκα θιάζεσο Α15, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

350Υ350Υ220 

 

4.11 Υπηνζηδεξό θάιπκα γηα θξεάηην απνρέηεπζεο B125 
Σα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα θξεαηίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρπηνζίδεξν άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαηά EN 124:1994 ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ 
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ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Σα θαιχκκαηα 

ζα θέξνπλ αλάγιπθα επί ηεο επηθαλείαο ηνπο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο : 

- ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή «ΔΝ 124» 

- ηελ θιάζε θφξηηζεο Β-125 

Σα πιαίζηα, ηα θαιχκκαηα θαη ηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα είλαη βακκέλα 

εμσηεξηθά κε κε ηνμηθή καχξε βαθή 

 

πληάρζεθε Δγθξίζεθε Θεσξήζεθε 

   

   

   

Αλέζηεο Σζηψλεο Γέζπνηλα Καξακνπδά Γεκήηξηνο Γθίθαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Σελίδα 61 από 78 
 

 

   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Σίηινο : Πξνκήζεηα πιηθώλ 

ύδξεπζεο 2019 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ   

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  Πξνϋπνινγηζκόο : 73.794,59 επξώ (ζπκπ. 

Φ.Π.Α) ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 (Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο) 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2019», φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζεο κειέηεο 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 (Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο) 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (Φ.Δ.Κ. 

147/8-8- 2016 η. Α‟).  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 (πκβαηηθά ζηνηρεία) 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο απνηεινχληαη απφ ην θάθειν ηεο κειέηεο κε 

φια ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ έγγξαθα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 (Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο) 

Ζ εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ (άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016), κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο.  

 

Άξζξν 5
ν
 (πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - Σερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο) 

Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή αλά είδνο (ή νκάδα 

εηδψλ). Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ή ζπκπιεξσζεί κε ηερληθά θπιιάδηα 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη 

θαη δελ βαζκνινγνχληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε ειιηπή ή αζαθή ηερληθή 

πξνζθνξά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 (ύκβαζε) 

Ο αλάδνρνο ηεο κεηά απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξψλ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 (Πξνζεζκία εθηέιεζεο πξνκήζεηαο / ρξόλνη παξάδνζεο) 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ή έσο εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ παξαγγειίαο ζηνλ πξνκεζεπηή.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηα ζπλήζε πδξαπιηθά πιηθά δελ ζα μεπεξλάεη ηηο ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηνπ δειηίνπ παξαγγειίαο. Γηα ηα ππφινηπα πιηθά ν ρξφλνο 

παξάδνζεο δελ ζα μεπεξλάεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηνπ δειηίνπ 

παξαγγειίαο. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζθνκίζνπλ ζην θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα 
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πιηθά. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλνπο παξάδνζεο κεγαιχηεξνπο ησλ αλσηέξσ ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 (εηδηθνί όξνη) 

8.1 Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (επηζθεπή βιαβψλ σο επί ην πιείζηνλ) 

θαη ηεο αλάγθεο άκεζεο παξαιαβήο απηψλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε 

ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (επηζθεπέο βιαβψλ επί ην πιέηζηνλ ) ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη  

άκεζα θαη πξηλ  ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ εκεξψλ   ηα ελ ιφγσ πιηθά θαη λα ηα παξαδίδεη ν ίδηνο 

ζηνπο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο. 

8.2 Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξφβιεςεο φισλ ησλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ, 

πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα παξακείλεη 

ζηαζεξφο. Καηά ζπλέπεηα νη επηπιένλ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ρξήζε επί έιιαηνλ πνζνηήησλ 

άιισλ πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, 

αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία : 

 Ζ Τπεξεζία ππνβάιεη ζηνλ αλάδνρν αίηεκα γηα πξνκήζεηα πιηθψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν παξάδνζεο.  

 Ο αλάδνρνο ππνβάιεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά, αλαθέξνληαο θαζαξά θαη 

ην ρξφλν παξάδνζεο.  

 Ζ Τπεξεζία εγθξίλεη ηελ πξνζθνξά θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ην ζρεηηθφ 

δειηίν παξαγγειίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιηθψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, ν αλάδνρνο ζα ιάβεη θαλνληθφ δειηίν παξαγγειίαο κε ηηο ππφ 

πξνκήζεηα πνζφηεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 (Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο) 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 (Σξόπνο Πιεξσκήο) 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ θαη 

αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο 

Δπηηξνπέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 (Παξαιαβή) 

Ζ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

πληάρζεθε Δγθξίζεθε Θεσξήζεθε 

   

   

   

Αλέζηεο Σζηψλεο Γέζπνηλα Καξακνπδά Γεκήηξηνο Γθίθαο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο Π.Δ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
 

    ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ TEM 

ΣΗΜ

Ζ 

ΣΔΜ 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΑ 1 - ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΑ 

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 50,00   

Αξζεληθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00   

Αξζεληθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00   

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 1/2" 25,00   

Βηδσηφ ηαθ νξεηράιθηλν 3/4" 20,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 1/2” 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν 3/4" 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή κε 

ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν αξζεληθή κε 

ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή κε 

ξαθφξ 
Φ18Υ1/2”Υ2,5 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ζειπθή κε 

ξαθφξ 
Φ22Υ3/4”Υ3,0 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 1/2” 50,00   

Γσληά νξεηράιθηλε 90ν ΜΔΒ 3/4" 50,00   

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1/2" 100,00   

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 1” 20,00   

Δμάγσλνο καζηφο νξεηράιθηλνο 3/4" 100,00   

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 1/2" 30,00   

Θειπθή ηάπα νξεηράιθηλε 3/4" 30,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ15Υ2,5 50,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ16Υ2 50,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ18Υ2,5 100,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ22Υ3 200,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ28Υ3 50,00   

Θειπθφ ξαθφξ νξεηράιθηλν Φ32Υ3 50,00   

Μνχθα νξεηράιθηλε 1" 10,00   

Μνχθα νξεηράιθηλε 1/2" 20,00   

Μνχθα νξεηράιθηλε 3/4" 20,00   

χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ15Υ2,5 10,00   

χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ16Υ2 70,00   

χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ18Υ2,5 100,00   
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χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ22Υ3,0 50,00   

χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ28Υ3 20,00   

χλδεζκνο ζπζθημεο νξεηράιθηλνο Φ32Υ3 10,00   

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 1" Υ 3/4" 100,00   

πζηνιή ακεξηθήο νξεηράιθηλε 3/4" Υ 1/2" 100,00   

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 1"Υ1/2” 20,00   

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 1”Υ3/4” 20,00   

πζηνιηθφο καζηφο νξεηράιθηλνο 3/4"Υ1/2" 100,00   

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1" 100,00   

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 1/2" 200,00   

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 2" 5,00   

θαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο 3/4" 200,00   

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ  

ΟΜΑΓΑ 1 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ                  

 

 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ  

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2 - ΩΛΖΝΔ / ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ TEM 

ΣΗΜ

Ζ 

ΣΔΜ 

ΤΝΟΛΟ 

Ζιεθηξνκνχθα HDPE 3εο γεληάο, 16 

atm 
Φ63 20,00   

Ζιεθηξνηάθ HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ63 20,00   

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ63 10,00   

Κακπχιε PVC 22o 16 atm Φ90 10,00   

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ63 10,00   

Κακπχιε PVC 45o 16 atm Φ90 10,00   

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ63 10,00   

Κακπχιε PVC 90o 16 atm Φ90 10,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ110 50,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ140 20,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ160 20,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ200 20,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ250 5,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ63 100,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ75 20,00   

Μαλζφλ 16 atm Φ90 15,00   

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ110 1,00   

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ125 1,00   

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ160 1,00   

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ63 1,00   

Πεξηιαίκην HDPE 3εο γεληάο, 16 atm Φ90 1,00   

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ200ΥΦ160 20,00   

ακάξη δαθηπιίνπ γηα ζσιήλεο 

απνρέηεπζεο 
Φ315ΥΦ160 30,00   
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σιήλα PVC 16 atm Φ110 48,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ140 60,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ160 60,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ200 48,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ250 36,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ315 24,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ63 420,00   

σιήλα PVC 16 atm Φ90 204,00   

σιήλα PVC 6 atm Φ100 12,00   

σιήλα PVC 6 atm Φ50 12,00   

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ160 12,00   

σιήλα PVC-U ζεηξά 41 Φ400 12,00   

σιήλα PΔ 16 atm Φ110 100,00   

σιήλα PΔ 16 atm Φ125 100,00   

σιήλα PΔ 16 atm Φ160 24,00   

σιήλα PΔ 16 atm Φ63 200,00   

σιήλα PΔ 16 atm Φ90 100,00   

Σνπκπφξακα Φ18 Υ 2,5 400,00   

Σνπκπφξακα Φ22 Υ 3,0 500,00   

Σνπκπφξακα Φ28 Υ 3,0 200,00   

Σνπκπφξακα Φ32 Υ 3,0 100,00   

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, ΡΝ 

16 
Φ110 1,00   

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, ΡΝ 

16 
Φ125 1,00   

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, ΡΝ 

16 
Φ160 1,00   

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, ΡΝ 

16 
Φ63 1,00   

Φιάληδα ραιχβδηλε γηα ιαηκφ ΡΔ, ΡΝ 

16 
Φ90 1,00   

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ  

ΟΜΑΓΑ 2  

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ 

 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ  

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 3 - ΒΑΝΟΔΗΓΖ / ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ TEM 

ΣΗΜ

Ζ 

ΣΔΜ 

ΤΝΟΛΟ 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 atm Φ100 5,00   

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 atm Φ150 4,00   

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 atm Φ65 10,00   

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο, 16 atm Φ80 10,00   

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ110 1,00   

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ63 1,00   

Θειπθφ πψκα ρπηνζηδεξφ Φ90 1,00   
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Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ140X1" 50,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ160Υ1” 50,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ200Υ1” 20,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ250Υ1” 10,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ50 Υ 1/2" 20,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ63X3/4" 100,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ75 Υ 1/2" 20,00   

Κνιιάξν παξνρήο ζσιήλα PVC 

(πιήξεο) 
Φ90x3/4" 100,00   

πζηνιή δχν θεθαιψλ ρπηνζηδεξή DN100*DN80 1,00   

πζηνιή δχν θεθαιψλ ρπηνζηδεξή DN80XDN50 1,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ110 6,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ140 4,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ160 4,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ200 2,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ250 2,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ63 20,00   

Φιαηδνθεθαιή θνκπιέ κε ζπγθξάηεζε 

(ελσηηθφ) 
Φ90 10,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 100Υ100Υ100 1,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 150Υ150Υ150 1,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 200Υ200Υ200 1,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 250Υ250Υ250 1,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 60Υ60Υ65 1,00   

Φιαηδσηφ ηαθ ρπηνζηδεξφ 80Υ80Υ80 10,00   

 

Αεξνεμαγσγφο 1" 10,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ110 Υ 200mm 20,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Φ140 X 250 

mm 
10,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Φ160 X 250 

mm 
10,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Φ200 X 250 

mm 
10,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Φ250 X 250 

mm 
10,00   
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Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο 
Φ315 X 300 

mm 
3,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ63 X 200 mm 10,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ75 X 200 mm 20,00   

Αλνμείδσηε ζέιια επηζθεπήο Φ90 X 200 mm 20,00   

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ110 100,00   

Βίδα γαιβαληδέ κε παμηκάδη Μ16Υ80 100,00   

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 10Υ8 300,00   

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 12ρ10 300,00   

Δχθακπηνο ζσιήλαο αέξα 8ρ6 300,00   

Ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο 3" 5,00   

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (επζχγξακκνο) Φ10 50,00   

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (επζχγξακκνο) Φ8 50,00   

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ10 50,00   

Σαρπζχλδεζκνο αέξα (ηαθ) Φ8 50,00   

Τδξφκεηξν 1/2" 150,00   

Τδξφκεηξν 3/4" 40,00   

Φξεάηην απνρέηεπζεο PVC Φ400 Υ Φ160 10,00   

Φξεάηην ηχπνπ ΔΤΓΑΠ γηα ζσιήλα 

έσο Φ110 
  20,00   

Φξεάηην πδξνκέηξνπ 350Υ350 50,00   

Υπηνζηδεξφ θάιπκκα γηα θξεάηην 

απνρέηεπζεο B125 
Φ400 20,00 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ  

ΟΜΑΓΑ 3 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ  

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ  

 

 

 

 

 

  

ΤΝΟΛΗΚΟ  Σειηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΟΜΑΓΔ (ζε 

πεξηπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ πξνζθέξεη γηα 

πεξηζζόηεξεο από κία νκάδεο )  

 

    

      ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ………………… 

 

       Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6293] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη 

Βνησηίαο] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΚΑΝΑΒΑΚΖ ΜΑΗΡΖ 

- Σειέθσλν: [2262351142] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [info@tanagra.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.tanagra.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV):, Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο 2019 CPV: 44161200-8, 44470000-5, 

44115210-4, 38411000-9, 42131000-6, 44482200- 4,  444167110-2, 44163130-0 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: […]44167110-2 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [πξνκεζεηεο ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [3 ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
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ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό 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

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, 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 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΤΔΥΓ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 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 λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

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 …): 

[……] 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

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 ρσξηζηφ έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο 

απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από 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:  

[…] 
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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 πιεξνθνξηψλ 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).  

 

 

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 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 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

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 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
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δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 

 

 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, 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 ;
xxiii

 

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 φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

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 ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

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:  

[..........……] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxviii

 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 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν 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 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxix

, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxx

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη.................. [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη................. [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Υπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η..................... [πξνζδηνξηζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 244/2019 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

    ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  1.  ΓΚΗΝΖ ΗΩΑΝΝΖ 

 

 

2. ΚΟΚΚΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 

3. ΗΑΜΠΑΝΖ ΠΔΡΗΚΛΖ 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ Ο.Δ. 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  
 

                                                           
i
 Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ 
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θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα 

ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  
 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 
v
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 
viii

 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
x
 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

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

22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο 

Σχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε 

θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 

"Κχξσζε ηεο Σχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
xiii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 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)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 

215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.". 
xvi

 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xxi

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 
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ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
xxiii

 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv

 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvi

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxviii

  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxix

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxx

 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  
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